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DUTCH

1. Amsterdam - Een grachtenstad

2. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland, hoewel technisch daar niet de regering zit; 
het Parlement en andere belangrijke overheidsinstellingen zijn in Den Haag gevestigd. 
De stad zit vol met prachtige grachten en tal van bezienswaardigheden. Als u graag per 
fiets rondtoert, dan is Amsterdam is de perfecte plek voor u. Een van de eerste dingen 
die u ziet wanneer u bij het Centraal Station aankomt, is een enorme, meerdere 
verdiepingen tellende parkeergarage voor fietsen. De stad is ook elke week de 
thuishaven voor boek- en kunstmarkten. Er zijn zelfs enkele bedrijven die fietstochten 
door de stad organiseren.

3. De stad is ook bezaaid met tal van historische plaatsen, zoals het Anne Frank Huis, het 
Rembrandthuis, en het Van Gogh Museum. Als musea u niet zo aantrekken, dan zijn er 
ook vele andere attracties, zoals de dierentuin Artis en ook Madame Tussauds 
Wassenbeelden Museum, dat vol staat met wassen beelden van een greep uit de 
populairste beroemdheden ter wereld.  Bij Gassan Diamonds, die sinds 1879 diamanten 
bewerken en polijsten, kunt u ook de grootste diamanten ter wereld bekijken. Het bedrijf 
biedt een complete rondleiding, waarbij u de fijne kunst van het diamantslijpen leert!  
Amsterdam is ook zeer bekend om haar vele grachten, en een van de mooiste manieren 
om van de stad te genieten is via een van de vele cruises die er worden aangeboden.

4. Amsterdam staat ook bekend als een zeer vrijgevochten stad, die het roken van 
marijuana en prostitutie in de bekende Rosse Buurt toelaat. As u echter beslist om niet 
naar de Rosse Buurt te gaan, is dit soort levensstijl grotendeels aan het oog onttrokken.

ENGLISH

1. Amsterdam - A City of Canals

CONT'D OVER
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2. Amsterdam is the capital city of the Netherlands, although technically it is not where the 
government is seated because The Hague holds Parliament and other major 
government offices. The city is full of beautiful canals and plenty of sights to see. If you 
love to sightsee by bicycle, then Amsterdam is the perfect place for you. One of the first 
things you see when you go to Central Station is a massive, multi-story parking garage 
for bicycles. The city is also home to book and art markets every week. There are even 
several businesses that offer bike tours of the city.

3. The city is also home to numerous historical places, like the Anne Frank House, the 
Rembrandt House, and the Van Gogh Museum. If museums don't pique your interest, 
then there are also many other attractions, like the Artis Zoo and also Madame Tussaud's 
Wax Museum, which is full of wax figures of some of the world's most popular celebrities. 
You can also see the biggest diamonds in the world at Gassan Diamonds, which has 
been crafting and polishing diamonds since 1879. The business offers a complete tour, 
during which you can learn the fine art of diamond polishing! Amsterdam is also very well 
known for its many canals, and one of the most wonderful ways to enjoy the city is on one 
of the many cruises that are offered.

4. Amsterdam is also known as a very free spirited city that allows pot smoking and 
prostitution in its well-known Red Light District. However, if you choose not to go into the 
Red Light District, this sort of lifestyle is largely hidden from view.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

regering government noun feminine

echter nevertheless conjunction

vrijgevochten unrestrained adjective

gracht canal noun

rondleiding guided tour verb

dierentuin zoo noun feminine
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polijsten polish verb

verdieping floor noun feminine

prachtige wonderful adjective

levensstijl lifestyle noun

SAMPLE SENTENCES

De Nederlandse regering bestaat uit een 
koningin en ministers.

 

"The Dutch government consists of a 
queen and ministers."

Echter zijn dit alleen maar voorbeelden.
 

"Nevertheless, these are only examples."

De stad Rotterdam staat bekend  als 
een vrijgevochten stad.

 

"The city of Rotterdam is known as an 
unrestrained city."

Een huis aan een gracht is erg duur.
 

"A house on a canal is very expensive."

De grachten van Amsterdam zijn s-
avonds verlicht.

 

"The Amsterdam Canals light up at night."

De rondleiding was erg interessant.
 

"The guided tour was really interesting."

De dierentuin van Amsterdam heet 
Artis.

 

"The Amsterdam Zoo is named Artis."

Polijsten is  een proces waarbij een ruw 
oppervlak glad en spiegelend wordt 
gemaakt.

 

"Polishing is a process that makes a rough 
surface smooth and shiny."

Yokohama Landmark Tower heeft 70 
verdiepingen.

 

"Yokohama Landmark Tower has 70 
floors."

De tuin ziet er prachtig uit.
 

"The garden looks wonderful."
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Hij heeft een wilde levensstijl.
 

"He has a wild lifestyle."

CULTURAL INSIGHT

Fast Facts
 

Wist u dat als de zeespiegel een beetje zou stijgen als gevolg van opwarming van de aarde, 
Amsterdam een van de eerste steden is die onder water komt te staan? Dat is omdat de stad 
op haar laagste punt ongeveer zeven meter onder de zeespiegel ligt. In feite hangt het 
overleven van Amsterdam volledig af van hoe goed de Nederlanders het water kunnen 
blijven tegenhouden. De naam van de stad komt voort uit de verbinding van de naam van de 
rivier, de Amstel, met de dam die werd gebouwd om het water tegen te houden. De 
Nederlanders zijn zo goed in het beheren van het water en het voorkomen dat het het 
binnenland overspoelt, dat de Verenigde Staten zich naar hen keerden om het hoofd te 
bieden aan de enorme waterproblemen in New Orleans na de orkaan Katrina. 

Did you know that if the sea levels rise just a bit due to global warming, Amsterdam will be 
one of the first cities to flood? That's because the city is about seven meters below sea level at 
its lowest point. In fact, Amsterdam's survival depends entirely on how well the Dutch can 
continue to hold back the water. The city's name comes from combining the name of the river 
Amstel and the dam that was built to hold back the water. The Dutch are so good at managing 
water and preventing it from coming inland that the United States turned to them after 
Hurricane Katrina to deal with the major water issues in New Orleans. 
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DUTCH

1. Rotterdam - De wereldstad

2. Het ervaren van de stad Rotterdam is ongeveer zo verscheiden als u het zich maar kunt 
voorstellen. Deze belangrijkste Europese haven is ook de thuisbasis van enkele van de 
meest indrukwekkende bouwwerken in de wereld, en biedt tal van artistieke en 
ontspanningsmogelijkheden voor mensen van alle leeftijden.

3. U moet zeker de tijd nemen om de bekende Kubuswoningen te bekijken, een reeks van 
innovatieve huizen gebaseerd op het idee "leven als een stedelijke dak." Deze 
Kubuswoningen zijn gekanteld over een hoek van 45 graden en zitten op een pyloon in 
de vorm van een zeshoek. Gewoon er langs wandelen is al een ervaring op zich, maar 
er is er ook één opgezet als museum, waar u daadwerkelijk naar binnen kunt gaan.

4. Rotterdam heeft ook andere ongelofelijke architectuurwerken, waaronder de Maastoren, 
het hoogste gebouw van Nederland. Het Nieuwe Luxortheater, de St. Laurenskerk, en 
het Van Nelle-complex zijn ook bestemmingen die kunnen tellen.

5. In aanvulling op de architectuur, wilt u misschien een van de vele kunstgalerijen, 
concerten of andere shows meenemen in de stad. Een aantal beroemdheden van 
wereldformaat treden op in shows in Rotterdam, en u kunt er ook vaak het Scapino Ballet 
aantreffen. Pik een toneelstuk in het RO Theater mee of geniet van een cabaretshow in 
het Theater Zuidplein.  Zowel kinderen als volwassenen zullen genieten van de 
cultuurervaring in het Wereldmuseum.

6. U vindt ook volop avontuur in Rotterdam, of dat nu genieten is van de dierentuin of op 
het water gaan met een Spido havenrondvaart. En als u echt uit bent op een 
wateravontuur, probeer dan de Splashtours amfibiebus eens, die u op de zeebodem 
brengt zonder nat te worden.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. Rotterdam - The City of the World

2. The experiences on offer in the City of Rotterdam are about as diverse as you can 
imagine. The major European port is home to some of the most impressive architecture 
in the world, as well as plenty of art and entertainment for people of all ages.

3. You should definitely take the time to check out the well-known Cube Houses, which are 
some innovative houses that are based on the idea "living as an urban roof." The Cube 
Houses are tilted at a forty-five degree angle and sit on a pylon that's in the shape of a 
hexagon. Just walking past them is an experience in itself, although there is one set up 
as a museum that you can actually go into.

4. Rotterdam also holds other incredible pieces of architecture, including the Maastoren, 
which is the tallest building in the Netherlands. The New Luxor Theatre, St. Laurence 
Church, and the Van Nelle factor complex are also important destinations of note.

5. In addition to architecture, you might want to take in one of the city's numerous art 
galleries, concerts, or other shows. Some world-renowned celebrities put on shows in 
Rotterdam, and you can often catch the Scapino Ballet there. Catch a play at the RO 
Theatre or enjoy cabaret at Theater Zuidplein. Kids and adults alike will enjoy the culture 
that can be experienced at the World Museum.

6. You'll also find plenty of adventure in Rotterdam, whether you want to enjoy the city zoo 
or go out into the water by taking the Spido harbor tour.  If you really want a water 
adventure, check out the Splashtours amphibious bus, which takes you under the sea 
without you even getting wet.

VOCABULARY

Dutch English Class

zeshoek hexagon noun

toneelstuk play noun
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daadwerkelijk indeed adverb

indrukwekkend impressive adjective

beroemdheid celebrity noun

voorstellen imagine verb

leeftijd age noun

volwassen adult noun

zeebodem sea bed noun

bestemming destination noun

SAMPLE SENTENCES

Een zeshoek heeft zes  hoeken.
 

"A hexagon has six edges."

Romeo en Julia is een bekend 
toneelstuk.

 

"Romeo and Juliet is a famous play."

Dat is daadwerkelijk mooi 
huwelijksaanzoek.

 

"That is indeed a beautiful marriage 
proposal."

Dat is een indrukwekkend boek.
 

"That is an impressive book."

Die nieuwe wolkenkrabber is een 
indrukwekkend gebouw.

 

"That new skyscraper is an impressive 
building."

Nederland heeft vele beroemdheden in 
de voetbalwereld.

 

"The Netherlands has many celebrities in 
the world of soccer."

Ik kan me voorstellen dat je dat leuk 
vindt.

 

"I can imagine that you like that."

Kun je haar leeftijd raden?.
 

"Can you guess her age?"
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Je bent volwassen als je de leeftijd van 
18 jaar hebt bereikt.

 

"You are an adult when you have reached 
the age of 18."

Op de zeebodem leven vreemde 
wezens.

 

"There are strange creatures living on the 
sea bed."

We vinden het moeilijk om een bestemming te kiezen.
 

"We find it difficult to choose a destination."

CULTURAL INSIGHT

Fast Facts 

 

Rotterdam is de grootste haven van Europa en de tweede grootste haven ter wereld.  Elk jaar 
komen zowat 36.000 zeeschepen aan in Rotterdam.  De stad wordt verdeeld in het noorden 
en het zuiden door de rivier de Nieuwe Maas.  Net zoals Amsterdam, is ook Rotterdam 
grotendeels gebouwd achter dijken omdat een groot deel van de stad in feite onder de 
zeespiegel ligt.  In feite ligt het laagste punt van Nederland net iets ten oosten van Rotterdam. 
 De stad is niet alleen de grootste haven, maar behoort ook tot de zes grootste stedelijke 
gebieden in Europa.  De stedelijke gebieden van Rotterdam en Den Haag vormen nu bijna 
één gebied, want ze zijn uiteindelijk tegen elkaar aan gegroeid. 

Rotterdam is the largest port in Europe and the second largest port in the world. Each year 
36,000 ships arrive in Rotterdam. The city is divided into north and south by the river Nieuwe 
Maas. Like Amsterdam, Rotterdam is also built largely behind dikes because much of the 
area is actually below sea level. In fact, the lowest point of the Netherlands is located just east 
of Rotterdam. In addition to its large port, the city also belongs to the sixth largest metro area 
in all of Europe. The metro areas of Rotterdam and The Hague are almost blended together 
because they are right up against each other. 



LESSON NOTES

Advanced Audio Blog S1 #3
Beautiful Beaches and More in The 

Hague 

CONTENTS 

2 Dutch
2 English
3 Vocabulary
4 Sample Sentences
5 Cultural Insight

# 3 

COPYRIGHT © 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.



DUTCHPOD101.COM  ADVANCED AUDI O BLOG S 1 #3 - BEAUTI FUL BEACHES  AND MORE I N THE HAGUE 2

DUTCH

1. Prachtige stranden en nog meer in Den Haag

2. Hoewel Amsterdam technisch gezien de hoofdstad van Nederland is, is Den Haag de 
feitelijke thuisbasis van de regering van het land. Er is heel wat te doen en te zien in de 
hele stad, en er zijn talloze festivals in de loop van het hele jaar. Er is van alles, van 
zandsculpturen, tot fotografie en nog meer onderwerpen, die in de stad worden gevierd 
op verschillende dagen.

3. En houd u van golven, dan is Den Haag ook een geweldige plaats om te gaan surfen. 
Scheveningen Surfers Village is een ongewoon gebied dat speciaal voor surfers is 
gecreëerd. U kunt er op het strand overnachten in zeecontainers indien u dat wenst, of er 
kamperen, en genieten van de golven op elk uur van de dag of nacht. Het gebied is ook 
de thuisbasis van een zeer populaire badplaats, waar u kunt zeilen, vissen, duiken en 
kitesurfen. Zoekt u een rustiger strand, neem dan eens een kijkje in Kijkduin, dat meer 
mogelijkheden biedt om te wandelen en in de duinen paard te rijden.

4. Kinderen zullen beslist genieten van SEA LIFE Scheveningen, met meer dan 40 aquaria. 
Een groot deel van het Sea Life Centrum is eigenlijk een tropische jungle met 
ongelooflijke watervallen en wilde dieren die u normaal gesproken terugvindt in het 
Amazonegebied van Zuid-Amerika.  Nog een geweldige familiebestemming is 
Madurodam, die heel Nederland in miniatuur herschept. Het park is elk jaar anders met 
nieuwe thema's die in het gebied worden gecreëerd.

5. Ook de koningin van Nederland woont in Den Haag, zodat u de paleistuin zeker niet 
mag missen; dat is een geweldige plek om te ontspannen en te genieten van het 
buitenleven.

ENGLISH

1. Beautiful Beaches and More in The Hague

CONT'D OVER
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2. Although Amsterdam is technically the capital of the Netherlands, The Hague is actually 
home to the country's government. There is much to do and see throughout the city, and 
it hosts numerous festivals all throughout the year. Everything from sand sculptures, to 
photography, and more topics are celebrated on various days in the city.

3. If you want to hit the waves, The Hague is also a great place to go surfing. Scheveningen 
Surfers Village is an unusual area that was created specifically for surfers. You can stay 
overnight on the beach in sea containers if you wish, camp there, and enjoy the waves at 
any hour of the day or night. The area is also home to a very popular beach resort where 
you can enjoy sailing, fishing, diving, and kite surfing. If you're seeking a quieter beach, 
check out Kijkduin, which provides more hiking opportunities and horseback riding on 
the dunes.

4. Kids will enjoy SEA LIFE Scheveningen, which is home to more than forty aquariums. A 
large part of the Sea Life Center is actually tropical jungle with incredible waterfalls and 
wildlife you normally find in the Amazon River region in South America. Another great 
destination for families is Madurodam, which recreates all of the Netherlands in 
miniature. The park changes each year with new themes being created in the area.

5. The Queen of the Netherlands also resides in The Hague, so you don't want to miss the 
Palace Garden, which is a great place to relax and enjoy the outdoors.

VOCABULARY

Dutch English Class

verschillende several pronoun

genieten enjoy verb

badplaats seaside resort noun

elk every, each pronoun

ontspannen relax verb

watervallen waterfall noun
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kamperen camp verb

mogelijkheid possibility noun

golf wave noun

talloze numerous pronoun

SAMPLE SENTENCES

Er zijn verschillende restaurants in 
Amsterdam.

 

"There are several kinds of restaurants in 
Amsterdam."

De familie geniet van een kerstdiner.
 

"The family is enjoying a holiday meal."

Ik geniet elke dag van het leven.
 

"I'm enjoying life every day."

IJmuiden is een mooie badplaats.
 

"IJmuiden is a beautiful seaside resort."

Ik kan elk nummer van Queen 
meezingen.

 

"I can sing along to every song from 
Queen."

Onstpannen is erg belangrijk voor de 
gezondheid.

 

"Relaxation is very important for one's 
health."

Die waterval ziet er gevaarlijk uit.
 

"That waterfall looks dangerous."

Elk jaar gaan we in de zomer kamperen.
 

"Every year in summer we will go 
camping."

Na deze universiteit heb je verschillende 
mogelijkheden.

 

"After this university you will have many 
possibilities."

De golven zijn hoog vandaag!
 

"The waves are high today!"
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Hij maakt op het werk talloze fouten.
 

"He makes numerous mistakes at work."

CULTURAL INSIGHT

Fast Facts 

 
 

Den Haag wordt soms aangeduid als "De Groene Stad aan Zee' als gevolg van de 
inspanningen van de stad om eco-vriendelijk te worden.  Iedereen die houdt van het 
buitenleven zal van de mooie stranden en vele bomen in de stad genieten.  Er zijn meer dan 
duizend aanlegplaatsen voor boten in Den Haag, en de stad beschikt over 400 kilometer 
fietspaden.  Er wordt niet alleen in de toekomst gekeken; archeologen graven ook naar het 
verleden van Den Haag.  Er zijn meer dan 130 verschillende archeologische sites in de stad, 
en veertien stadspleinen dateren uit de 18de eeuw. 

The Hague is sometimes referred to as "The Green City by the Sea" because of the city's 
movement toward becoming eco-friendly. Anyone who loves the outdoors will enjoy the city's 
beautiful beaches and numerous trees. There are more than a thousand places to moor a 
boat in The Hague, and the city boasts four hundred kilometers of bicycle paths. In addition to 
looking toward the future, archeologists are also digging into the past in The Hague. There 
are more than 130 different archeological sites in the city, and fourteen of the city's town 
squares actually date back to the eighteenth century. 
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DUTCH

1. Aruba, het tropische paradijs

2. Als u aan Aruba denkt, dan denkt u waarschijnlijk aan witte zandstranden, oneindige 
verten met blauw water en een tropisch paradijs dat gewoon op uw komst wacht. Hoewel 
dit zeker een belangrijk kenmerk van Aruba is, is er ook veel meer op het eiland om van 
te genieten.

3. Bij het plannen van een reis naar Aruba, helpt het beslist om wat meer te weten over de 
verschillende stranden, want hier gaat u waarschijnlijk het meeste van uw tijd 
doorbrengen. Het waarschijnlijk meest bekende strand is Palm Beach, een geweldige 
plek om van de mooie natuur te genieten of te gaan snorkelen. Baby Beach is een beetje 
meer privé en ligt in een zeer ondiepe lagune, waar u heel ver in het water kunt gaan. 
Als u van windsurfen houdt, is Malmok Beach de beste keuze, maar als u vooral een 
kijkje wil van de onderwaterflora en -fauna, gaat u meer van Arashi Beach genieten. 
Natuurlijk zijn er nog veel andere stranden in Aruba, maar dit zijn slechts enkele van de 
hoogtepunten.

4. Naast de stranden is er ook genoeg aan andere activiteiten te doen. Een sightseeing 
tour brengt u helemaal rond Aruba.  Bekijk rotsformaties en de Indische grotten, of maak 
een wandeling doorheen de geschiedenis in de goudmijn van Bushiribana. Er is ook 
een archeologisch museum en voor kinderen zijn er veel dieren in het Donkey 
Sanctuary en de Ostrich Farm. Het Bubali Bird Sanctuary is een uitverkoren plek om 
ongelooflijke lokale fauna te zien.

5. Een bezoek aan Aruba heeft veel meer te bieden dan alleen maar lekker luieren op het 
strand, maar u kunt alleen maar van alles genieten als u goed voorbereid bent op wat dit 
tropisch eilandparadijs voor u in petto heeft.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. The Tropical Paradise of Aruba

2. Whenever you think of Aruba, you probably imagine white, sandy beaches, blue water 
that goes on forever, and a tropical paradise that's just waiting for you to arrive. While this 
is certainly a major part of Aruba, there is also much more about the island to enjoy.

3. Before planning a trip to Aruba, it helps to know a bit about the various beaches since 
you will likely be spending so much time on them. Probably the best-known beach is 
Palm Beach, which is a great place to enjoy nature's beauty or go snorkeling. Baby 
Beach is a bit more private though, and it lies in a very shallow lagoon where it's possible 
to wade out quite far. If windsurfing is your thing, Malmok Beach is the best bet for you, 
but if you enjoy checking out underwater wildlife, you will prefer Arashi Beach. Of course 
there are many other beaches in Aruba, but these are just some of the highlights.

4. In addition to beaches, there is plenty to do. A sightseeing tour will take you all around 
Aruba. Check out rock formations and the Indian caves, or take a stroll through history by 
checking out the Bushiribana gold mill. There is also an archaeology museum and plenty 
of animals for children to check out at the Donkey Sanctuary and the Ostrich Farm. The 
Bubali Bird Sanctuary is another beautiful place to see some incredible local wildlife.

5. Visiting Aruba is about much more than just lounging the day away on the beach, but 
you'll only be able to enjoy all of it if you're well prepared for what all lies in store for you 
on this tropical island paradise.

VOCABULARY

Dutch English Class

voorbereid prepared adjective

privé private adjective

struisvogel ostrich noun

uniek unique adjective
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ondiep shallow adjective

waarschijnlijk probably adverb

vegetatie vegetation noun

plannen planning (plan) verb

zeker certainly adverb

verkiezen prefer verb

SAMPLE SENTENCES

Goed voorbereid op vakantie.
 

"Go well-prepared on holiday."

Familie Smith heeft een privé strand.
 

"The Smith Family has a private beach."

Een struisvogel kan niet vliegen.
 

"An ostrich can't fly."

De nieuwe Toyota heeft unieke 
kenmerken.

 

"The new Toyota has unique features."

Maak je geen zorgen, het is ondiep 
water.

 

"Don't worry, it's shallow water."

Ik ga waarschijnlijk naar New York dit 
jaar.

 

"I will probably go to New York this year."

In Noorwegen tref je mooie vegetatie 
aan.

 

"In Norway you will find beautiful 
vegetation."

We plannen het kerstfeest bij jullie thuis.
 

"We are planning Christmas at your 
house."

Het is zeker een goede ober.
 

"He is certainly a good waiter."

Ik verkies thee, maar koffie is ook goed.
 

"I prefer tea but coffee is okay as well."

CULTURAL INSIGHT
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Fast Facts 

 
 

Sommige van de meest interessante wilde dieren zijn in Aruba te vinden, maar je moet wel 
weten waar te kijken. Zowel dieren en planten zorgen voor een zeer educatief bezoek aan 
het eiland. Aangezien de gemiddelde temperatuur het hele jaar door ongeveer 28 graden is, 
gedijen tropische exemplaren er uitstekend. U ziet er vele variëteiten van cactussen, de Divi 
Divi boom, dat is een van de meest bekende bomen in Aruba, en een plant die algemeen 
gekend is als zeedruif. Natuurliefhebbers riskeren veel te missen als ze er niet op uit trekken 
en het land ontdekken! 

Some of the world's most interesting wildlife can be found in Aruba, if you just know where to 
look. Both animals and vegetation will make for a most educational visit to the island. Since 
the average temperature year round is about 82 degrees, many tropical species survive and 
thrive there. You'll see many varieties of the cactus plant, the divi divi tree, which is one of the 
most well-known trees in Aruba, and a plant known as sea grapes. Nature lovers will certainly 
be missing a lot if they don't get out and explore! 
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DUTCH

1. Erop uit in Historisch Curacao

2. Het eiland Curaçao is de thuisbasis van enkele van de meest ongelooflijke stranden in 
de wereld, en verder veel andere leuke activiteiten en een heerlijke uitstapjes. Naast 
gewoon lekker niksen op het strand, zijn er aan en op het strand ook genoeg andere 
dingen te doen. De Bounty neemt u mee op een vier-uur lange snorkel- en zwemtour die 
u beslist nooit zult vergeten. U kunt verder ook gaan duiken of vissen.

3. Naast de stranden, vindt u ook tal van andere outdoor-activiteiten, zoals paardrijden, 
golfen en mountainbiken. Het prachtige eilandparadijs biedt ook vele andere soorten 
van attracties, zoals een trolley tour die u meeneemt op een tocht in de omgeving. U 
krijgt ook de kans om ongelooflijke Spaanse architectuur te bekijken als u de tijd neemt 
om wat rond te lopen οp het hoofd deel van Fort Amsterdam, de thuisbasis van het 
Paleis van de Gouverneur en een Nederlands Hervormde Kerk die dateert uit 1769. De 
kerk heeft nog steeds een kanonskogel ingebed, wat het tot een duidelijke must-see 
maakt.

4. De Floating Market biedt zeer interessante lokale shopping, en het Kura Hulanda 
Museum herbergt een enorme collectie van voorwerpen uit Noord en Zuid Amerika, het 
Midden-Oosten en Afrika. De objecten dateren vanaf de prehistorie, en de collectie 
omvat ook een levensgroot model van een slavenschip, evenals muziekinstrumenten, 
fossielen, en andere culturele artefacten.

5. Curaçao heeft een zeer rijke geschiedenis waar u gemakkelijk toegang toe krijgt als u de 
nodige tijd neemt voor Fort Amsterdam. Even weg van het strand is zeker de moeite 
waard !

ENGLISH

1. Outdoors in Historic Curacao

CONT'D OVER
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2. The Island of Curacao is home to some of the world's most incredible beaches, as well 
as many other fun activities that will get you out and enjoying the great outdoors. In 
addition to just relaxing on the beach, there are also plenty of things to actually do while 
you are on the beach. The Bounty will take you out on a four-hour snorkel and swim tour 
that you'll never forget. You can also go scuba diving or fishing.

3. Besides the beaches, you'll also find plenty of other outdoor activities, like horseback 
riding, golf, and mountain biking. The beautiful island paradise also offers many other 
kinds of attractions, like a trolley tour that will take you around the area. You'll also get the 
chance to take in some incredible Spanish architecture if you take the time to walk 
around the main part of Fort Amsterdam, which is home to the Governor's Palace and a 
Dutch Reformed Church that dates back to 1769. The church still has a cannonball 
embedded in it, which makes this site a definite must-see.

4. The Floating Market provides some very interesting local shopping, and the Museum 
Kura Hulanda houses a huge collection of artifacts from the Americas, the Middle East, 
and Africa. The artifacts date from prehistoric times on, and they include a life-size model 
of a slave ship, as well as musical instruments, fossils, and other cultural artifacts.

5. Curacao has a very rich history that you can easily unlock when you take the time to go 
into Fort Amsterdam. It's definitely worth the trip off the beach!

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

vissen fishing (fish) noun

enorm huge adjective

paradijs paradise noun

activiteit activity noun

kerk church noun feminine

ongelofelijk incredible adjective
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meer dan genoeg plenty pronoun

artefact artifact noun

fossiel fossil noun

rond around adjective

SAMPLE SENTENCES

Voor het vissen in sommige rivieren heb 
je een visbewijs nodig.

 

"Some rivers require a special fishing 
license if you want to go fishing."

Vissen is een ontspannen hobby.
 

"Fishing is a relaxing hobby."

Zij heeft een enorme watermeloen 
gekocht.

 

"She bought a huge watermelon."

Hawaii is een waar paradijs op aarde.
 

"Hawaii is a true paradise on Earth."

Vind je kamperen ook een leuk 
activiteit?

 

"Do you also think camping is a fun 
activity?"

We hebben een mooie kerk in ons dorp.
 

"We have a beautiful church in our town."

Ik vind dit een ongelofelijk verhaal.
 

"I find this story incredible."

Dat is meer dan genoeg , dank u wel!
 

"That's plenty, thank you!"

In de piramide is een artefact gevonden.
 

"There was an artifact found in the 
pyramid."

Een fossiel kan wel een miljoen jaar oud 
zijn.

 

"A fossil can be a million years old."

We lopen nu al meer dan uur in het rond.
 

"We were walking around for more than an hour."

CULTURAL INSIGHT
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Fast Facts 

 
 

De naam Curacao komt van het Portugese woord voor "genezen." Vroeger kregen de 
zeelieden vrij vaak scheurbuik tijdens hun lange tijd op open zee. Een van de verhalen over 
hoe het eiland Curaçao haar naam heeft gekregen, vertelt over een schip vol zeelieden met 
scheurbuik die er aanlandden en genazen na het eten van de inheemse vruchten op het 
eiland. Vandaag de dag weten we natuurlijk dat vitamine C de scheurbuik geneest, en 
begrijpen we waarom ze waarschijnlijk werden genezen door het eten van tropisch fruit op 
het eiland Curaçao.
 

The name Curacao comes from the Portuguese word for "cured." It was common in the old 
days for sailors to develop scurvy while they were out on the open sea. One of the stories 
about how the island of Curacao got its name tells that a ship full of sailors who had scurvy 
actually landed there and were cured after they ate one of the native fruits on the island. Of 
course today we know that Vitamin C will take care of scurvy, so we now understand why they 
probably were cured by eating tropical fruit on the island of Curacao. 
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DUTCH

1. De Oude Stad Eindhoven

2. De stad Eindhoven ligt in het zuiden van Nederland, en is bekend vanwege het bruisend 
nachtleven en een gevarieerde evenementenkalender. Het is ook een van de oudste 
steden van Nederland, dus er is genoeg te zien en te doen, of u nu enkele van de 
nieuwste attracties van de stad wilt genieten of liever tijd besteed aan de geschiedenis 
van de stad.

3. Eindhoven werd een stad in 1232, en met de uitvinding van de gloeilamp, begon de stad 
te bloeien. Vandaag heeft de stad een leidersrol in de wereld van de technologie, en 
hebben veel geavanceerde technologiebedrijven ervoor gekozen zich hier te vestigen. 
Design is ook een zeer belangrijk onderdeel van de stad, en veel ontwerpers reizen 
naar Eindhoven om daar te studeren.

4. Onder de vele musea die u in Eindhoven vindt, zijn er verschillende uniek en niet te 
missen. Geniet van het werk van Picasso, Chagall, Kandinsky, en anderen in het Van 
Abbemuseum. In het Art Centre vindt u een verzameling van beelden en schilderijen die 
zich richten op kunstlicht. Voor een proefje van de prehistorie, gaat u naar het Historisch 
Openlucht Museum. U kunt zelfs een rondleiding krijgen in de oudste Phillips 'factorij' in 
Eindhoven.

5. Als outdoor avontuur meer uw stijl is, kunt u genieten van zwemmen, golfen, fietsen of 
wandelen. Er zijn ook tal van parken en tuinen om van te genieten. Om te ontspannen na 
een drukke dag, is er de stadssauna.

6. Eindhoven is de vijfde grootste stad van Nederland, dus u kunt zeker  een volledige dag 
exploratie verwachten om alleen maar een voorproefje te hebben van wat de stad te 
bieden heeft.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. The Old City of Eindhoven

2. The city of Eindhoven is located on the south side of the Netherlands, and it's known for 
having a vibrant nightlife and an events calendar with plenty to enjoy. It is also one of the 
oldest cities in the Netherlands, so there is plenty to see and do, whether you enjoy some 
of the city's newest attractions or prefer to spend time reveling in the city's history.

3. Eindhoven became a city in 1232, and with the creation of the light bulb, the city began to 
flourish. Today the city is a leader in the technology world, and there are many cutting 
edge technology companies that have chosen to locate themselves there. Design is also 
a very important part of the city, and many designers travel to Eindhoven to study there.

4. Among the many museums you will find in Eindhoven, there are several unique ones 
that are not to be missed. Enjoy the work of Picasso, Chagall, Kandinsky, and others at 
the Van Abbemuseum. At the Art Centre, you'll find a collection of sculptures and 
paintings that focus on artificial light. For a taste of prehistoric times, check out the 
Historic Open Air Museum. You can even tour the oldest Phillips factory building in 
Eindhoven.

5. If outdoor adventure is more your thing, you can enjoy swimming, golfing, cycling, or 
hiking. There are also plenty of parks and gardens to enjoy. To relax after a busy day, 
kick back in the city's sauna. Eindhoven is the fifth largest city in the Netherlands, so you 
can certainly expect a full day of exploration just to get a taste of what the city has to offer.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

tussen among, between preposition

blootleggen unearthing verb

verscheidene several adjective

floreren flourish verb
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verkenning exploration noun

zuiden south noun neutral

studeren study verb

geraamte skeleton noun

vernield
demolished, 

detroyed adjective

gebouw building noun neutral

SAMPLE SENTENCES

Een huis tussen de bomen.
 

"A house among the trees."

De archeologen hebben een stad 
blootgelegd.

 

"The archaeologists unearthed a city."

Het museum heeft verscheidene 
kunststukken gekocht.

 

"The museum bought several pieces of 
art."

Mijn bloemen floreren goed.
 

"My flowers are flourishing well."

De verkenning werd gedomineerd door 
Portugal en Spanje

 

"Exploration was dominated by Portugal 
and Spain."

Ten zuiden van Nederland ligt België.
 

"South of the Netherlands is Belgium."

Ik studeer in de bibliotheek.
 

"I am studying at the library."

Ik studeer aan de Universteit van 
Amsterdam.

 

"I study at the University of Amsterdam."
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Het geraamte van een mammoet is 
enorm.

 

"The skeleton of a mammoth is huge."

Ze hebben mijn auto vernield!
 

"They have demolished my car!"

Waar vindt zich het hoogste gebouw ter wereld?
 

"Where is the tallest building in the world located?"

CULTURAL INSIGHT

Fast Facts 

 
 

Met het lange historische verleden van Eindhoven, kunt u zich wel voorstellen wat voor soort 
dingen er allemaal zijn om ontdekt te worden. Archeologen hebben hier het grootste skelet 
van een Romeinse soldaat opgegraven in 1982. Ze vonden het in de kelder van een herberg 
die werd gesloopt. Die taverne dateerde uit de vierde eeuw, dus is het gemakkelijk om te zien 
hoe de stad groeide doorheen de rijke geschiedenis. Doorheen de geschiedenis is de stad 
voortdurend aangedaan door soldaten uit andere landen. Eindhoven werd bijna helemaal 
vernietigd door luchtaanvallen tijdens de Tweede Wereldoorlog; veel van de historische 
gebouwen in de stad zijn daarbij verloren gegaan.
 

With Eindhoven's historical past, you can only imagine what sorts of things are there to be 
discovered. Archeologists actually unearthed the largest skeleton of a Roman soldier there in 
1982. They found it in the basement area of a tavern that was being demolished. That tavern 
dated to the fourth century, so it is easy to see how the city's rich history has simply grown. 
Throughout history, the city continued to be touched by soldiers from other lands. Eindhoven 
was almost destroyed by air raids during World War II, so many of the historical buildings that 
were in the city at the time are gone. 



LESSON NOTES

Advanced Audio Blog S1 #7
The Youthful City of Groningen 

CONTENTS 

2 Dutch
2 English
3 Vocabulary
4 Sample Sentences
5 Cultural Insight

# 7 

COPYRIGHT © 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.



DUTCHPOD101.COM  ADVANCED AUDI O BLOG S 1 #7 - THE YOUTHFUL CI TY OF GRONI NGEN 2

DUTCH

1. De jeugdige stad Groningen

2. Als u op zoek bent naar een stad in Nederland met een jonge(re) bevolking, dan moet u 
in Groningen zijn. Het is een universiteitsstad met een rijk verleden, historische 
pakhuizen, en een greep zeer interessante architectuur.  Er is volop charme om van te 
genieten in Groningen, en het stadscentrum wordt door sommigen beschouwd als het 
beste van Nederland.

3. Er zijn tal van mogelijkheden om actief te worden in Groningen. fietsen, wandelen, 
zeilen, paardrijden, varen, of zelfs ballonvaren. Er zijn ook tal van manieren om zich 
cultureel te verrijken of gewoon plezier te hebben, zoals het Stripmuseum of het Grafisch 
Museum. U vindt er ook een klooster en geweldige kerkelijke architectuur, samen met de 
oude molens, gewoon perfect om op ontdekking te gaan.

4. Zelfs gewoon wandelen door de straten van Groningen onthult meer dan 400 beelden 
en andere kunstwerken, en beslist niet allemaal nieuw. Sommigen zijn zelfs vrij oud. 
Daarnaast vindt u er kunstgaleries die u zeker niet mag missen als u van kunst houdt.

5. Wanneer je een fan bent of geintresseerd bent in manga en comics dan is een bezoek 
aan het Nationaal Strip Museum het zeker waard. U vindt hier alles over comics in het 
algemeen en de nederlandse comics in het bijzonder. Beroemde internationale figuren 
als Donal Duck, Kuifje en Dora staan hier naast nederlandse helden als Agent 327 en 
Appie Happie. Sinds de opening in 2004 trekt het Strip Museum maandelijks meer dan 
10,000 bezoekers aan.  Wanneer men Groningen bezoekt is het museum zeker iets wat 
u niet mag missen.

6. Groningen is zeker een stad met een zeer jeugdige persoonlijkheid en er is genoeg te 
doen en te genieten.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. The Youthful City of Groningen

2. If you're looking for a city in the Netherlands with a younger population, Groningen is it. 
It's a university city with a rich past, historic warehouses, and some very interesting 
architecture. There's plenty of charm to be enjoyed in Groningen, and the city center is 
considered by some to be the best in the Netherlands.

3. There are plenty of ways to get active in Groningen, whether you prefer cycling, walking, 
sailing, horseback riding, boating, or even ballooning. There are also plenty of ways to 
enrich yourself culturally and just have fun, like by checking out the Comic Strip Museum 
or the Graphic Museum. You'll also find a monastery and some incredible church 
architecture there, along with old mills that are perfect for exploration.

4. Just walking the streets of Groningen will reveal more than four hundred sculptures or 
other works of art, and not all of these pieces are new. Some of them are quite ancient. In 
addition, you'll find a number of art galleries that are certainly not to be missed if you are 
an art lover.

5. If you are a big fan of or interested in manga or comics then it's also worth it to pay a visit 
to the National Strip Museum. You'll find everything about comics in general and 
especially the Dutch comics are highlighted. Famous international characters such as 
Donald Duck, Tintin, and Dora can be found here along side the Dutch comic heroes like 
Agent 327 and Appie Happie. Since its opening in 2004 the Strip Museum has attracted 
more than 10,000 people every month. When visiting Groningen the museum is definitely 
something not to miss.

6. Groningen is certainly a city with a very youthful personality and plenty to do and enjoy.

VOCABULARY

Dutch English Class

stadcentrum city center noun
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herstellen recover verb

kunstliefhebber art lover noun

charme charm noun

massief massive adjective

jonger younger adjective

overwegen consider verb

ballonvaren ballooning verb

verrijken enrich verb

volledig thoroughly adverb

SAMPLE SENTENCES

Tokyo heeft een levendig stadcentrum.
 

"Tokyo has a lively city center."

Ik ben aan het herstellen van een 
operatie.

 

"I am recovering from surgery."

De kunstliefhebber gaat elke dag naar 
het museum.

 

"The art lover goes to the museum every 
day."

De stad Parijs heeft veel charme.
 

"The city of Paris has a lot of charm."

New York heeft vele massieve 
gebouwen.

 

"New York has many massive buildings."

Zij is jonger dan mijn broer.
 

"She is younger than my brother."

Hij overweegt om te verhuizen naar een 
andere stad.

 

"He is considering moving to another city."

Volgende week gaan we ballonvaren.
 

"Next week we will go ballooning."
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Op school verrijk je je kennis.
 

"At school you enrich your knowledge."

Hij is volledig gek.
 

"He is thoroughly crazy."

CULTURAL INSIGHT

Fast Facts 

 
 

De stad Groningen is in feite de thuisbasis van's werelds grootste touch screen. Het bevindt 
zich in de Rijksuniversiteit Groningen en is groter dan drie biljarttafels tegen elkaar 
geschoven. Het touch screen is opgebouwd uit drie oude computers, wat software uit het 
publieke domein, projectoren, een videocamera, en een paar andere willekeurige stukjes 
hardware. Het is een volledig met de hand gemaakt touch screen in elkaar geknutseld met 
willekeurige stukjes oudere technologie, dus het is zeker niet cutting edge, ondanks het feit 
dat het de grootste touch screen in de wereld is. Al bij al kunnen 100 studenten tegelijkertijd 
gebruik maken van dit enorme touch screen. 

The city of Groningen is actually home to the world's largest touch screen. It's located at the 
University of Groningen, and it's larger than three billiard tables pushed together. The touch 
screen is made up of three old computers, some software that was in the public domain, 
projectors, a video camera, and a few other random bits of hardware. It's a completely 
handmade touch screen pieced together with random bits of older technology, so it certainly 
isn't anything cutting-edge, in spite of the fact that it is the largest touch screen in the world. In 
all, one hundred students can use this massive touch screen at once. 
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DUTCH

1. Relaxen op Sint Maarten

2. Sint Maarten is de perfecte plek om te zonnen en nog veel meer. Of u nu wilt genieten 
van outdoor activiteiten of liever ontspannen in een spa van wereldklasse, Sint Maarten 
heeft het voor u. Een van de leukste kanten van deze Caribische plek is het feit dat het 
zo veel Europese invloed heeft. Het voelt echt aan als een wereld verwijderd van Noord-
Amerika.

3. Natuurlijk zijn de stranden van Sint Maarten spectaculair, maar hetzelfde geldt ook voor 
de spa's. De originele spa op Sint Maarten is L'Aqualigne, die is 25 jaar oud. De spa 
biedt massages en een zogenaamde "out of body" ervaring. Het richt zich op wellness 
voor het hele lichaam.

4. Er zijn ook veel dingen buiten te doen.  Muziekliefhebbers zullen zeker op Sint Maarten 
hunj gading vinden; Het is de thuisbasis van een zeer diverse muziek-scene, die reggae, 
calypso, rock, jazz, en vele andere muziekstijlen omvat. Het carnavalsseizoen biedt tal 
van mogelijkheden om een parade te gaan bekijken en een aantal zeer exotische 
kostuums te zien, en de zee biedt alles om te genieten van de sporten zoals duiken en 
snorkelen.

5. Fietsen is ook erg populair op Sint Maarten, en kunt u uw fiets meenemen voor een 
camping tour rond het eiland. Tennis en golf zijn ook zeer toegankelijk op het eiland, net 
als andere activiteiten, zoals de Butterfly Farm en het St. Maarten Park.

6. St. Maarten is een paradijs voor de reiziger, want u vindt er elke vorm van activiteit om 
van te genieten. Bij een reis naar dit eiland gaat het dus over veel meer dan alleen maar  
op het strand liggen.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. Relaxation in Sint Maarten

2. Sint Maarten is the perfect place to go for fun in the sun and so much more. Whether you 
enjoy outdoor life or prefer to relax in a world-class spa, Sint Maarten has a place for you. 
One of the joys about this particular Caribbean spot is the fact that it has so much of a 
European influence. It truly feels like a world away from North America.

3. Of course the beaches in Sint Maarten are spectacular, but so are the spas. The original 
spa on Sint Maarten is L'Aqualigne, which is twenty-five years old. The spa offers 
massages and a so-called "out of body experience." It focuses on whole body wellness.

4. There are also many things to do outside. Music lovers will definitely get into the groove 
on Sint Maarten, which is home to a very diverse music scene, which includes reggae, 
calypso, rock, jazz, and many other styles of music. The island's carnival season 
provides plenty of opportunities to see a parade and take in some very exotic costumes, 
and the water holds many chances to enjoy sports like scuba diving and snorkeling.

5. Cycling is also very popular on Sint Maarten, and you may enjoy taking your bike along 
for a camping tour of the island. Tennis and golf are also very accessible on the island, 
as are other activities, like the Butterfly Farm and St. Maarten Park.

6. St. Maarten is a traveler's paradise because you'll find every kind of activity to enjoy. A 
trip to this island is about much more than just sitting around on the beach.

VOCABULARY

Dutch English Class

voorzien provides verb

uiterst klein tiny adjective

exotisch exotic adjective

invloed influence noun
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gezamelijk shared adjective

plek spot noun

gezondheid wellness noun

pompen pumping verb

mogelijkheid opportunity noun

verschillend diverse adjective

SAMPLE SENTENCES

Hij voorziet iedereen van een glas.
 

"He provided everybody with a glass of 
wine."

Dat is een uiterst klein insekt.
 

"That's a tiny insect."

Mijn nicht is op vakantie geweest naar 
een exotisch eiland.

 

"My niece went on holiday to an exotic 
island."

Zij heeft een verkeerde invloed op hem.
 

"She has a bad influence on him."

We hebben een gezamelijk huishouden.
 

"We have a shared household."

We zijn aangekomen op onze favoriete 
plek.

 

"We arrived at our favorite spot."

Sony biedt zijn werknemers 
gezondheidscursussen aan.

 

"Sony offers wellness programs for its 
workers."

We pompen water uit de zee.
 

"We are pumping water out of the sea."
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Als je de mogelijkheid hebt, bezoek dan 
Japan.

 

"If you have the opportunity, visit Japan."

Ik ga graag naar een restaurant met 
verschillend eten.

 

"I like to go to a restaurant with diverse 
food."

CULTURAL INSIGHT

Fast Facts 

 
 

Sint Maarten is misschien wel het kleinste eiland in de wereld dat gedeeld wordt door twee 
naties. Het is slechts 96 vierkante kilometer groot, maar die kleine ruimte zit gewoon vol met 
nachtleven. De levendige muziekscene brengt mee dat u een bar of restaurant kunt vinden 
met leuke muziek op elk moment van de dag of nacht. Er zijn ook 13 casino's verspreid over 
de Nederlandse kant van het eiland, dus als dat is wat u graag doet in uw vrije tijd, komt er 
gewoon geen einde aan. Naast gokken, bieden deze casino's ook veel mogelijkheden voor 
live entertainment.  

Sint Maarten is quite possibly the smallest island in the world that is shared by two nations. It's 
thirty-seven square miles, but that tiny space is just hopping with nightlife. The lively music 
scene means you can find a bar or restaurant that's playing some pumping music any time of 
the day or night. There are also thirteen casinos strewn across the Dutch side of the island, so 
there is no end to the gambling if that's what you like to do in your spare time. In addition to 
gambling, these casinos offer many different opportunities for live entertainment. 
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DUTCH

1. Tilburg—De stad die beweegt

2. Tilburg ligt in het zuidelijke deel van Nederland, en is de thuisbasis van een rijke 
historie, net als de rest van Nederland, maar heeft ook tal van moderne voorzieningen.  
Een van de meest interessante aspecten van de stad Tilburg is haar scooter-
vriendelijkheid. Er is een gratis laadstation voor scooters en elektrische fietsen, 
waardoor het zeer gemakkelijk is om ze gratis op te laden. Het laadstation draait op 
zonne-energie, en is bekend als de vlinder, omdat de panelen de vorm van vlinders 
hebben.

3. In Tilburg kunt u musea bezoeken met verschillende thema's, zoals het Brabantse 
Natuurmuseum. Er is ook een Stadsmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum, het De 
Pont Museum voor Hedendaagse Kunst, en het Audax Textiel Museum. De Oliemeulen 
stelt zichzelf voor als "het vreemdste dierenpark van Nederland", vermoedelijk door het 
unieke van de displays.  Er is een interactieve reptielenhuis en heeft nog meer 
ongelooflijke kenmerken, perfect voor kinderen.

4. De kunst en cultuurscene is ook heel levendig in Tilburg.  Het Tilburgse Theater 
Complex maakt het u gemakkelijk om te genieten van elke vorm van kunst, live theater, 
muziek en film. Er is ook een concertzaal en andere mogelijkheden binnen het Tilburgse 
Theater Complex. Daarnaast presenteert de NIEUWE Vorst theater- en 
dansvoorstellingen.

5. Tilburg is echt een stad in beweging, omdat het dient als een belangrijk centrum voor 
kunst en cultuur in Nederland. De stad heet ook de groene beweging welkom met een 
gratis zonne-energie laadstation, en geeft aldus een idee over hoe het in de toekomst 
reikt.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. Tilburg—The City that Moves

2. Tilburg is located in the southern part of the Netherlands, and it's home to a rich history, 
just like the rest of the Netherlands, but also plenty of modern conveniences. One of the 
most interesting things about the city of Tilburg is how scooter-friendly it is. There's a free 
charging station for scooters and electric bicycles, making it very easy to charge up 
without having to pay. The charging station is solar powered, and it's known as the 
butterfly because the panels are shaped like butterflies.

3. In Tilburg you can visit a number of museums with various themes, like the Brabant 
Museum of Nature. There is also the City of Tilburg Museum, the Musical Instrument 
Museum, the De Pont Museum of Contemporary Art, and the Audax Textiles Museum. De 
Oliemeulen bills itself as "the strangest zoo in the Netherlands," likely because of the 
uniqueness of its displays. There's an interactive reptile house and other incredible 
features that are perfect for children.

4. The arts and culture scene is also very much alive in Tilburg. The Tilburg Theatre 
Complex makes it easy to enjoy every kind of performing art, from live theater, to music 
and film. There is a concert hall and other venues located inside the Tilburg Theatre 
Complex. Additionally, the NWE Vorst presents theatrical and dance performances.

5. Tilburg is truly the city that moves because it serves as a major center for arts and culture 
within the Netherlands. With the city welcoming the green movement with a free solar 
powered charging station, it's easy to see how it is reaching out into the future.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

thema theme noun

aan de hand going on phrase

interactieve interactive adjective
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zonne- solar noun

uitsteken reaching out verb

verhuizen moves verb

fiets bicycle noun feminine

toekomst future noun

extra additionally adverb

reptiel reptile noun

SAMPLE SENTENCES

Wat is het thema voor vanavond?.
 

"What is the theme for tonight?"

Wat is daar aan de hand?
 

"What is going on there?"

Mijn broertje houdt van interactieve 
spelletjes.

 

"My brother likes interactive games."

Ik denk erover om zonnepanelen te 
kopen.

 

"I am thinking of buying solar panels."

Ik steek mijn hand uit!
 

"I am reaching out my hand!"

Het huis is te klein dus we verhuizen 
naar een andere.

 

"The house is too small so we will move to 
another."

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."
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Er zijn meer dan 2 miljoen fietsen in 
Amsterdam.

 

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

Wie weet wat de toekomst ons brengt.
 

"Who knows what the future will bring us."

Dat is in deze situatie extra belangrijk.
 

"That is, in this situation, additionally 
important."

Een krokodil is een reptiel.
 

"A crocodile is a reptile."

CULTURAL INSIGHT

Fast Facts 

 
 

Tilburg was een van de eerste steden om een mobiele app als een stadsgids aan te bieden 
voor uw mobiele telefoon. De city app kan gedownload worden naar de meeste populaire 
smartphones, waaronder iPhone, Blackberry, Android-telefoons en Nokia-telefoons. De 
elektronische stadsgids vertelt u alles over de bezienswaardigheden die u kunt zien in 
Tilburg, evenals aanbevelingen voor restaurants, bars, en diverse attracties in de stad. U kunt 
er ook de adressen, telefoonnummers, en openingsuren van deze inrichtingen terugvinden, 
in aanvulling op nieuws over de Tilburgse Traktaties, die in feite nieuwe optredens en 
evenementen zijn in de stad.
 

Tilburg was one of the first cities to offer a mobile app as a city guide for your mobile phone. 
The city app can be downloaded on most popular smartphones, including the iPhone, 
Blackberry, Android phones, and Nokia phones. The electronic city guide tells you all about 
the sights you might see in Tilburg, as well as recommending restaurants, bars, and various 
attractions throughout the city. You can get addresses, phone numbers, and hours of 
operations for these establishments, in addition to news about the Tilburg Traktaties, which 
are basically new performances and events that are going on throughout the city. 
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DUTCH

1. Utrecht en Flevoland—Religie Ontmoet Waterwerken

2. Twee van de meest interessante plaatsen in Nederland om te bezoeken zijn de 
provincies Utrecht en Flevoland. Utrecht is vooral een droom voor de fietser, want er zijn 
kilometers mooie, ononderbroken kustlijn om van fietstochten te genieten.  Voor de meer 
avontuurlijke fietser zijn er zelfs enkele ongelooflijke fietsroutes die u van Amsterdam 
naar Utrecht brengen.

3. Sinds de 8ste eeuw, is Utrecht het religieuze centrum van Nederland, dus zijn er veel 
must-see plaatsen voor hen die meer willen weten over het christelijke religieuze 
erfgoed. De Sint Maartenkathedraal is een van de mooiste plekken om te bezoeken, en 
de Domtoren stijgt uit boven de stad, en creëert een indrukwekkende skyline.

4. In Flevoland zijn er vele indrukwekkende hydrologische werken te zien, omdat het een 
gebied is vol met polders, die de zee op afstand houden en de provincie beschermen. 
Deze polders vormen de Zuiderzeewerken, een belangrijke systeem van dammen en 
waterafvoer. De Zuiderzeewerken is het grootste hydrologische werk van Nederland 
werd ondernomen tijdens de 20ste eeuw, en is een van de zeven wonderen van de 
moderne wereld. 's Werelds grootste kunstmatige eiland bevindt zich ook in Flevoland.

5. Er is gewoon zoveel te zien, zowel in Utrecht als in Flevoland, en afhankelijk van wat u 
wilt zien, kunt u gemakkelijk een volle dag in een of beide van deze provincies 
doorbrengen. Ze bieden een interessante en gevarieerde reeks van 
bezienswaardigheden dat u zich zeker niet zult vervelen als u er een kijkje gaat nemen.

ENGLISH

1. Utrecht and Flevoland—Religion Meets the Waterworks

CONT'D OVER
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2. Two of the most interesting places to visit in the Netherlands are the provinces of Utrecht 
and Flevoland. Utrecht especially is a cyclist's dream because there are miles of 
beautiful, uninterrupted coastline to enjoy bike rides. For the truly adventurous rider, 
there are even some incredible bicycle routes that will take you from Amsterdam to 
Utrecht.

3. Since the eighth century, Utrecht has been the religious center of the Netherlands, so 
there are many must-see places for those who want to learn more about Christian 
religious heritage. The Cathedral of Saint Martin is one of the most beautiful places to 
visit, and the Dom Tower rises above the city, creating an impressive skyline.

4. In Flevoland, there are many impressive hydrological feats to see, as the area is full of 
polders, which serve to hold back the sea and protect the province. These polders make 
up the Zuiderzee Works, which is a major system of dams and water drainage. The 
Zuiderzee Works is the largest hydrologic work the Netherlands took on during the 
twentieth century, and it's part of the Seven Wonders of the Modern World. The world's 
largest artificial island is also located in Flevoland.

5. There are just so many things to see in both Utrecht and Flevoland, and depending on 
what you want to see, you can certainly make a day of it in either one or both of these 
provinces. They provide such an interesting array of sights to see that you certainly will 
not get bored when you go sightseeing there.

VOCABULARY

Dutch English Class

onderkant underneath noun

verrijzen rise verb

terugeisen reclaimed verb

indrukwekkend impressive adjective

beschermen protect verb
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vooral especially adverb

polder polder noun

kustlijn coastline noun

cultuurbezit heritage noun

avontuurlijk adventurous adjective

afvoer drainage noun

SAMPLE SENTENCES

Heb je wel eens de onderkant van een 
auto gezien?

 

"Have you seen underneath a car?"

De toren verrijst boven de huizen.
 

"The tower rises above the houses."

Ik eis terug wat van mij is.
 

"I reclaim what is mine."

Dat is een indrukwekkend boek.
 

"That is an impressive book."

Die nieuwe wolkenkrabber is een 
indrukwekkend gebouw.

 

"That new skyscraper is an impressive 
building."

Mijn hond beschermd me altijd.
 

"My dog always protects me."

Ik hou van fruit vooral de banaan.
 

"I like fruit, especially the banana."

Een polder is herwonnen land.
 

"A polder is reclaimed land."

Nederland heeft een lange kustlijn.
 

"The Netherlands has a long coastline."

We moeten zuinig zijn op ons nationaal 
cultuurbezit.

 

"We must take care of our national 
heritage."
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Hij is erg avontuurlijk.
 

"He is very adventurous."

Bij hevige regen is een goede water 
afvoer belangrijk.

 

"With heavy rain good water drainage is 
very important."

CULTURAL INSIGHT

Fast Facts
 

Flevoland ligt in feite op land dat op de zee gewonnen is, net als veel van de Nederland. 
Echter, delen van deze drooglegging zijn veel recenter dan het geval is voor steden in 
andere delen van Nederland. Het begon allemaal in 1916 na een overstroming die veel van 
het gebied heeft weggeveegd. De regering besloot toen om het gebied vanuit de zee terug te 
winnen. Tijdens de periode na de Tweede Wereldoorlog, begon men een aantal zeer 
interessante dingen terug te vinden op het land terug gewonnen van de zee , zoals vele 
vliegtuigen die waren neergestort tijdens de Tweede Wereldoorlog, evenals een aantal 
fossielen van bepaalde zoogdieren. 

Flevoland actually lies on land that was reclaimed from the sea, just as much of the 
Netherlands does. However, some of this reclamation has occurred much more recently than 
it has for cities in other parts of the Netherlands. It all started in 1916 after a flood wiped out 
much of the area. Officials decided to start reclaiming the area from the sea. By the post-World 
War II era, they started finding some very interesting things underneath the sea as they 
reclaimed the land, like many aircraft that had crashed during World War II, as well as a 
number of fossils of certain mammals. 
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DUTCH

1. Oud en Nieuw: Nieuwjaar in Nederland

2. Net als in de meeste andere delen van de wereld, hebben de Nederlanders hun eigen 
manier om het nieuwe jaar te vieren. Dit bestaat uit een aantal verschillende activiteiten, 
waarbij het voornamelijk draait om gezellig tijd door te brengen met vrienden en familie.

3. De Nieuwjaar is in Nederland veruit de luidste feestdag die gevierd wordt, vaak zo luid 
als de 4de  juli vieringen in de Verenigde Staten. Ze steken vuurwerk af, gooien poppers, 
en maken luide knallen tijdens het vieren. Het vuurwerk gaat precies om middernacht af, 
en iedereen begint elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. Het vuurwerk duurt 
meestal een uur of twee!

4. Tijdens de vooravond op oudejaarsavond, doen families vaak spelletjes of kijken samen 
televisie. Veel Nederlandse cabaretiers geven daarbij hun commentaren op het jaar. En 
natuurlijk is eten ook een belangrijk onderdeel van de vieringen. Een van dingen die de 
meeste Nederlanders smullen op deze avond is de oliebol, ook wel bekend als de 
Nederlandse donut.

5. En een paar heel moedige Nederlanders nemen bij deze gelegenheid graag een duik in 
het ijskoude water van de Noordzee in Den Haag. Dit heet dan de Nieuwjaarsduik, en ze 
doen het precies om twaalf uur 's middags op Nieuwjaarsdag. Het lijkt veel op de 
ijsbeerduik, die vaak in de Verenigde Staten op verschillende momenten gehouden 
wordt tijdens het winterseizoen.

6. Een ander meer ernstig gevolg van het vieren in Nederland is wanneer er relletjes 
uitbreken. Soms maakt men ook vreugdevuren uit de kerstbomen die in de huiskamer 
stonden, hoewel de overheid uiteraard nogal bezorgd is om de veiligheid tijdens deze 
dagen.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. Oud en Nieuw: The Dutch New Year

2. Just like in most other parts of the world, the Dutch have their own way of celebrating the 
New Year. Celebrations can include a number of different activities that all make the 
most of spending time with friends and family.

3. The Dutch New Year is definitely one of the loudest holidays celebrated, often as loud as 
the 4th of July celebrations in the United States.  They set off fireworks, throw poppers, 
and make loud banging noises in celebration. The fireworks go off precisely at midnight, 
and everyone starts wishing each other a happy new year. The fireworks typically last for 
one or two hours!

4. During the evening on New Year's Eve, families often play board games or watch 
television together. Many Dutch comedians put together commentaries on the year. Of 
course food is also a major part of the celebrations. One of the foods most Dutch people 
enjoy on this holiday is "oliebol," also known as the Dutch donut.

5. In some very severe cases, a few Dutch people like to take a dunk in the freezing waters 
of the North Sea in the Hague. This is called taking a Nieuwjaarsduik, and they do it right 
at noon on New Year's. In some ways, it's kind of like the polar bear plunge, which is 
usually held in the United States at various times throughout the winter season.

6. Another case of severe celebrating in the Netherlands is when riots break out. 
Sometimes the Dutch make bonfires out of the Christmas trees that are left, although law 
officials are obviously concerned about safety on this holiday.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

wet law noun

blijkbaar obviously adverb
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wanneer when adverb

rel riot noun

luidste loudest adjective

gooien throw verb

eigen own adverb

Nieuwjaar New Year noun

eten food noun

middag midday, noon noun masculine

SAMPLE SENTENCES

De wet overtreden.
 

"Breaking the law."

Zij hebben blijkbaar geen zin in ijs.
 

"They obviously are not hungry for 
icecream."

Wanneer begin je aan je huiswerk?
 

"When do you start doing your homework?"

Zij begon de rel.
 

"She started the riot."

Dit vliegtuig is een van de luidste.
 

"This airplane is one of the loudest."

Hij gooit een steen.
 

"He throws a rock."

Dat is mijn eigen auto.
 

"That is my own car."

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!
 

"Happy New Year everyone!"

Wat is je favoriete eten?
 

"What is your favorite food?"

De cursus begint om twaalf uur ‘s 
middags.

 

"The course starts at noon."

CULTURAL INSIGHT
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Fast Fact 

 

Nieuwjaar wordt meestal gevierd door meer tijd met familie of vrienden door te brengen en 
ook er op uit trekken en genieten van de natuur. Fietsen is bijzonder populair in Nederland, 
en natuurlijk genieten de mensen ook van feesten. Feesten zijn doorgaans voorzien van 
verschillende soorten van gezoete deeg, zoals Nederlands donuts, gefrituurde appeltaart, 
boter- en citroenbrood, speciale wafels, pannenkoeken met spek of worst in beslag. Meestal 
keren werkgevers in Nederland ook eindejaarsuitkering uit met Nieuwjaar en niet met 
Kerstmis, en vaak houden zij ook een banket voor hun werknemers. Maar heel weinig 
mensen werken op nieuwjaarsdag. 

New Year's Day is typically celebrated by spending more time with family or friends and also 
getting out and enjoying nature. Bicycling is especially popular in the Netherlands, and 
people also enjoy feasting. Feasts usually include several different kinds of sweetened 
dough, like Dutch donuts, deep-fried apple pie, butter and lemon breads, special waffles, and 
pancakes with bacon or sausage cooked into the batter. Usually employers in the 
Netherlands give holiday bonuses at the New Year rather than at Christmas, and they often 
hold a banquet for their employees as well. Very few people are working on New Year's Day. 
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DUTCH

1. Kerstfeest—Kerst vieren in Nederland

2. Het Kerstfeest ziet er in Nederland eigenlijk heel anders uit dan wat men in de 
Verenigde Staten gewend is. Natuurlijk bij ons in de Verenigde Staten begint de 
vakantiesfeer meestal rond Thanksgiving, waardoor de kerstdagen ongeveer een 
maand lang duren, maar de Nederlanders houden er een heel andere manier vieren op 
na.

3. Net als in de Verenigde Staten, viert men met Kerstmis de geboorte van Jezus Christus. 
Maar de Nederlanders vieren dat twee volle dagen, op de 25ste en 26ste  december.  
Sinterklaas heeft zijn eigen feest, die gescheiden is van Kerstfeest en op de 5de 
december wordt gevierd, hoewel de eigenlijke feestdag op 6 december valt. In 
Nederland heet dit niet Santa Claus, maar wel Sinterklaas, of Sint Nicolaas. Dit is de dag 
waarop de kinderen in Nederland het grootste deel van hun cadeautjes ontvangen, 
terwijl het kerstfeest zich meer richt op het vieren van de geboorte van Jezus Christus.

4. Net als in de Verenigde Staten, gaat kerstfeest vieren samen met glazen bollen, linten, 
klokken, kaarsen, en andere soorten decoraties en versieringen, die Amerikanen 
doorgaans verwachten rond Kerstmis te zien. De Nederlanders zetten daarbij ook 
kerstbomen op en hangen die vol met slingers en lampjes. In de Verenigde Staten 
gebruiken de Amerikanen veel rood en groen bij Kerstmis, maar in Nederland worden bij 
het kerstfeest de kleuren groen, rood, zilver, goud en wit allemaal op grote schaal 
gebruikt.

5. Kerstfeest wordt echt met de familie gevierd, en heel wat Nederlandse gezinnen gaan 's 
avonds laat op de 24ste*  december naar de kerk. Anderen blijven gewoon ontspannen 
thuis in plaats van naar de kerk te gaan. Natuurlijk gaat iedereen uitgebreid eten met 
Kerstmis, en op de 25ste  wordt het vaak een groot grilfeest. De tweede kerstdag worden 
dan de restjes opgegeten, familie bezocht of maakt men een uitstapje om zich te 
ontspannen en plezier te hebben.

CONT'D OVER
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6. * As it was pointed out by our listener, Dutch go to the church on December 24th, not 
25th.

ENGLISH

1. Kerstfeest—Christmas in the Netherlands

2. Kerstfeest, which is essentially Christmas in the Netherlands, is actually quite a bit 
different than the Christmas celebrated in the United States. Of course for us the holiday 
spirit does usually start right around Thanksgiving, which makes the Christmas season 
last about a month long, but the Dutch have a completely different way of celebrating.

3. Like in the United States, Kerstfeest celebrates the birth of Jesus Christ. However, the 
Dutch celebrate it for two whole days, the 25th and 26th of December. Santa Claus has 
his own holiday, which is kept separate from Kerstfeest and is celebrated on December 
5th, although the actual holiday is on the 6th. In the Netherlands, this day is called 
Sinterklaas, or Saint Nicholas Day. This is the day when children in the Netherlands 
actually receive most of their presents, and Kerstfeest itself is left to focus just on the birth 
of Jesus Christ.

4. Like in the United States, Kerstfeest involves celebration with glass ball ornaments, 
ribbons, bells, candles, and other types of decorations and adornments Americans 
typically expect to see around Christmas in the United States. The Dutch also put up 
Christmas trees and hang up garlands and lights. In the United States, Americans use 
red and green as the primary Christmas colors, but for Kerstfeest, green, red, silver, gold, 
and white are all used widely.

5. Kerstfeest is celebrated with the family, and some Dutch families go to church late at 
night on the 24th of December. Others stay home and just relax rather than going to 
church. Of course everyone has to eat on Kerstfeest, and the holiday is largely 
celebrated with a large grilled feast on the 25th. The second day of Christmas is about 
eating leftovers, visiting family, or taking a trip to relax and have fun.

VOCABULARY
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Dutch English Class Gender

kind child noun neutral

feest holiday noun

decoratie decoration noun

geboorte birth noun feminine

terwijl while adverb

vieren to celebrate verb

volle full adjective

zetten to put verb

gebruiken to use verb

cadeau present, gift noun

SAMPLE SENTENCES

Ik heb een (1) kind.
 

"I have one child."

Pasen is een feestdag.
 

"Easter is a holiday."

Wat een prachtige decoratie!
 

"What a beautiful decoration!"

Wanneer is de geboorte van Jezus?
 

"When was the birth of Jesus?"

Hij doet de afwas terwijl hij belt.
 

"He is doing the dishes while making a 
phone call."

We vieren vandaag  Kerstmis.
 

"Today we celebrate Christmas."

Wij vieren mijn verjaardag vandaag.
 

"We are celebrating my birthday today."

Ik heb 2 volle weken vakantie.
 

"I have two full weeks' holiday."
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Zet de borden op tafel.
 

"Put the dishes on the table."

De persoon gebruikt een computer om 
een mail te schrijven.

 

"The person is using a computer to write e-
mail."

Zij is opzoek naar een leuk cadeau.
 

"She is looking for a nice present."

CULTURAL INSIGHT

Fast Facts 

In de Verenigde Staten, zetten de Amerikanen kerstbomen om daar dan allerlei geschenkjes 
onder achter te laten, maar Nederlandse kinderen zetten in plaats daarvan hun schoenen uit. 
En die schoenen worden dan gevuld met cadeautjes (door Sinterklaas natuurlijk!). In plaats 
van melk en koekjes voor de Kerstman (Santa) klaar te zetten, doen Nederlandse kinderen 
hooi en wortelen in hun schoenen, zodat het paard van Sinterklaas iets te eten heeft. Zij 
geloven er vast in dat hij dan wat snoep voor hen zal achterlaten als ze dit doen. Kinderen 
geloven dat als ze zich goed hebben gedragen, zij geschenken zullen ontvangen, maar een 
kwaadaardig schepsel met de naam Zwarte Piet, jaagt met een stok op stoute kinderen. 

In the United States, Americans put up Christmas trees so that presents will be left under 
them, but Dutch children put their shoes out instead. The shoes are then filled with presents 
(by Sinterklaas of course!). Instead of putting milk and cookies out for Santa, Dutch children 
put hay and carrots in their shoes so that Sinterklass' horse will have something to eat. They 
believe that he will also leave them some candy if they do this. Children think that if they are 
good, they will receive presents, but an evil creature named Zwarte Piet will chase bad 
children with a stick. 
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DUTCH

1. Pasen—Paasdagen in Nederland

2. Er zijn veel overeenkomsten in de manier waarop de Nederlanders en de Amerikanen 
Pasen vieren, maar er zijn ook nogal wat verschillen. Bijvoorbeeld, in de Verenigde 
Staten, is Goede Vrijdag ook voor velen een vrije dag, maar de Nederlanders vieren 
Paaszondag en Paasmaandag.  Nederlandse kinderen vieren ook Pasen met het 
versieren van eieren en het zoeken van verborgen paaseieren.  De paasmaaltijd is 
meestal een brunch op Paaszondag, en de Nederlanders versieren soms wilgentakken 
door er chocolade-eieren en andere versieringen in op te hangen.

3. De Paastijd begint op Vastenavond, ook bekend als carnavalsdag, dat is de dag voor de 
start van de vasten.  Carnavalsdag is de enige dag in het jaar dat mensen in Nederland 
zich verplicht voelen om zich zo dwaas mogelijk te gedragen. De Nederlanders houden 
ook veel van dansen op carnaval en kiezen in elke stad een Prins Carnaval.

4. In Nederland begint de paaseitraditie pas echt met Palmzondag, de zondag voor 
Paaszondag. Dit is de dag dat kinderen traditioneel naar de lokale boerderijen trekken 
om eieren voor Pasen te verzamelen. Ze nemen een versierde palmtak mee die hen 
zogenaamd helpt bij het vinden van de eieren.

5. Na een dag van feesten met zoete broodjes, chocolade-eieren, en gerookte zalm en 
paling, genieten de Nederlanders meestal van een dag met eierspellen op 
Paasmaandag. Dit is de dag waarop er ijverig naar paaseieren wordt gezocht, in 
tegenstelling met de Verenigde Staten, waar dat op voorhand gebeurt. Oudere kinderen 
nemen ook deel aan wedstrijden in eieren kraken.

ENGLISH

1. Pasen—Easter in the Netherlands

CONT'D OVER
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2. There are many similarities in how the Dutch and Americans celebrate Easter, but there 
are also quite a few differences. For example, in the United States, Good Friday is also 
considered by many to be a holiday, but the Dutch observe Easter Sunday and Easter 
Monday. Dutch children also celebrate Easter by decorating Easter eggs and attending 
Easter egg hunts. The Easter meal is usually a brunch held on Easter Sunday, and the 
Dutch usually decorate willow branches by hanging chocolate eggs and other 
ornaments on them.

3. The Easter season starts on Fast Eve, also known as Carnival Day, which is the day 
before the start of Lent. Carnival Day is the one day a year when people in the 
Netherlands feel obliged to act as foolishly as they want to. The Dutch also hold a lot of 
dances for Carnival day and elect a prince of each town's carnival.

4. In the Netherlands, the Easter egg tradition really starts with Palm Sunday, which is the 
Sunday before Easter Sunday.  This is the day that children traditionally go to local farms 
to collect eggs for Easter. They carry a palm branch that's decorated and that supposedly 
helps them locate the eggs.

5. After a day of feasting on sweet breads, chocolate eggs, and smoked salmon and eel, 
the Dutch usually enjoy a day of egg games on Easter Monday. This is the day when the 
Easter egg hunts are held, rather than in advance like they are in the United States. 
Older children also participate in contests to crack eggs.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

verborgen hidden adjective

ophangen hang verb

dwaas silly adverb

stad city, town noun common

echt real; really, truly adjective/adverb
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zoeken search verb

bijvoorbeeld example noun

overeenkomst similarity noun

velen many numeral

SAMPLE SENTENCES

De piraat is opzoek naar de verborgen 
schat.

 

"The pirate is looking for the hidden 
treasure."

Waar hang je die poster op?
 

"Where will you hang that poster?"

Doe niet zo dwaas!
 

"Don't be silly!"

De archeologen hebben een stad 
blootgelegd.

 

"The archaeologists unearthed a city."

Amsterdam is een mooie stad.
 

"Amsterdam is a beautiful city."

Een echte componist kan de manier 
veranderen waarop muziek wordt 
gespeeld en ervaren.

 

"A true composer can change the way 
music is played and experienced."

Dat is een echt schilderij van Van Gogh.
 

"That is a real painting by Van Gogh."

De wetenschapster is naar mieren aan 
het zoeken.

 

"The scientist is searching for ants."

Wij zoeken naar een antwoord.
 

"We are searching for an answer."

Laat me een voorbeeld zien.
 

"Show me an example."
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Haar zoon toont veel overkomsten.
 

"Her son shows many similarities."

Velen hebben in de oorlog de dood 
gevonden.

 

"Many found death in the war."

CULTURAL INSIGHT

Easter Activities
 

Pasen is ook een grote feestdag voor een aantal andere activiteiten in Nederland, zoals het 
aansteken van vreugdevuren en om te sporten. Grote menigten verzamelen voor wedstrijden 
in eiertikken, ook wel bekend als eierkippen. Veel toeristen houden van een bezoek aan 
Nederland tijdens Pasen, vooral de resorts van Scheveningen, de provincie Flevoland, en 
ook het Rijngebied. De Nederlandse gebruiken Paasmaandag ook om naar pretparken te 
gaan, te fietsen, of gewoon te genieten van het buitenleven. De winkelcentra zitten op 
Paasmaandag meestal ook vol, zeker als het guur weer is. Paasmaandag gaat ook gepaard 
aan het opeten van de restjes van de grote maaltijd op Paaszondag. 

Easter is also a big holiday for a number of other activities in the Netherlands, like burning 
bonfires and playing sports. Large crowds will gather for the eiertikken contests, which are 
also known as egg-cracking contests. Many tourists enjoy visiting the Netherlands during 
Easter, especially the resorts of Scheveningen, Flevoland province, and also the Rhine River. 
The Dutch also spend Easter Monday going to amusement parks, riding bikes, or otherwise 
just enjoying the great outdoors. The shopping malls are usually jammed on Easter Monday 
as well, especially if the weather is inclement. Easter Monday also involves indulging in the 
leftovers from Easter Sunday's big meal. 
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DUTCH

1. Koninginnedag in Nederland

2. Queen's Day is in Nederland bekend als Koninginnedag, een belangrijke nationale 
feestdag ingesteld om de verjaardag van de koningin te vieren. De vakantie is 
vastgelegd op 30 april, en het is waarschijnlijk de meest populaire dag die in Nederland 
wordt gevierd. Om u wat in te leven in wat de vieringen op Koninginnedag in Nederland 
lijkt, denkt u maar aan New Orleans tijdens Mardi Gras. Dit is precies waar Amsterdam 
op lijkt tijdens Koninginnedag.

3. 30 april was eigenlijk de verjaardag van Koningin Juliana, die koningin was vóór 
koningin Beatrix, maar de traditie om Koninginnedag te vieren op 30 april blijft bestaan 
tot op vandaag. De eerste Koninginnedag werd gehouden op 13 augustus 1885; dat 
was de 5de verjaardag van prinses Wilhelmina. In die tijd stond het bekend als 
Prinsjesdag, en toen ze eenmaal op de troon zat werd de feestdag omgedoopt tot 
Koninginnedag. Toen Juliana, de dochter van koningin Wilhelmina koningin werd, werd 
de feestdag verplaatst naar 30 april, op haar verjaardag, en het wordt nog steeds op die 
dag gevierd tijdens de regering van koningin Beatrix, de dochter van koningin Juliana.

4. Op Koninginnedag houden de Nederlanders ook een vlooienmarkt. Dat in is feite 
hetzelfde is als een rommelmarkt in de Verenigde Staten. De lokale bevolking bieden op 
de vlooienmarkt tweedehands spullen aan om te verkopen. Sommigen onder hen 
verkopen deze artikelen vanuit de koffer van hun auto. Dit is de enige dag in het jaar dat 
deze vorm van straatverkoop is toegestaan is. Men heeft geen vergunning nodig en 
hoeft geen belasting te betalen over deze items. De Jordaan, een volksbuurt in 
Amsterdam is de meest populaire plaats voor de vlooienmarkt verkoop op 
Koninginnedag.

ENGLISH

1. The Queen's Day in the Netherlands

CONT'D OVER
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2. Queen's Day, known in the Netherlands as Koninginnedag, is a major national holiday 
set to celebrate the Queen's birthday. The holiday is set on April 30th every year, and it is 
probably the most popular holiday celebrated in the Netherlands. To get a feel of what 
Queen's Day celebrations look like in the Netherlands, just think about New Orleans 
during Mardi Gras time. This is exactly what Amsterdam is like on Queen's Day.

3. April 30th was actually the birthday of Queen Juliana, who was queen before Queen 
Beatrix, but the tradition to celebrate the queen's birthday on April 30 continues today. 
The original Queen's Day was held on August 13 in 1885, which was Princess 
Wilhelmina's 5th birthday. At that time, it was known as Princess' Day, and when she 
acceded to the throne, the holiday then changed to Queen's Day. When Queen 
Wilhelmina's daughter Juliana became queen, the holiday was moved to August 30 for 
her birthday, and it has remained on that day through the rule of Queen Beatrix, the 
daughter of Queen Juliana.

4. On Queen's Day, the Dutch also have a free market, which is basically the same as a flea 
market in the United States. Local residents bring secondhand items to the free market to 
sell. Some of them sell items out of the trunks of their cars.  This is the only day of the 
year that these types of sales are allowed on the street without a permit or the payment of 
tax on the items. The Jordaan part of Amsterdam is the most popular area for free market 
sales on Queen's Day.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

plezier fun noun

lokale local adjective

verwijzen naar refer verb

mogelijk possible adverb

interessant interesting adjective

vlooienmarkt fleamarket noun
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dochter daughter noun feminine

eigenlijk actually adverb

vastgelegd documented adverb

verjaardag birthday noun masculine

SAMPLE SENTENCES

Wij hadden erg veel plezier.
 

"We had a lot of fun."

Ik hou van lokale kroegjes.
 

"I like local pubs."

De link verwijst naar een interessante 
website.

 

"The link refers to an interesting website."

Met deze lening is alles mogelijk.
 

"Everything is possible with this loan."

De link verwijst naar een interessante 
website.

 

"The link refers to an interesting website."

Dat is een interessant museum.
 

"That is an interesting museum."

Elke zaterdag is er een vlooienmarkt.
 

"There's a flea market every Saturday."

De moeder las haar dochter een boek 
voor.

 

"The mother read a book to her daughter."

Haar moeder is eigenlijk zestig (60) jaar 
oud.

 

"Her mother is actually sixty years old."

Wij hebben ons huwelijk vastgelegd op 
het gemeentehuis.

 

"We documented our wedding at the city 
office."

Morgen is het mijn verjaardag.
 

"It's my birthday tomorrow."

CULTURAL INSIGHT
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Orange Fever 

Een van de meest interessante kenmerken op Koninginnedag in Nederland is dat de mensen 
de neiging hebben om wat oranje-gek te worden. Op deze dag dragen de meeste mensen 
niet alleen oranje, en dan ook zo veel oranje als maar mogelijk is. Hoe gekker de 
accessoires, hoe beter. Oranje verwijst eigenlijk naar de koninklijke familie van Nederland, 
dus is het logisch dat men die kleur op Koninginnedag overal ziet. De avond voor 
Koninginnedag, is het vol van allerlei activiteiten en evenementen in de lokale cafés, en 
jongeren gaan van party tot party, voor een hele nacht plezier. 

One of the most interesting features of Queen's Day in the Netherlands is that the people tend 
to go orange crazy. This is the day of the year when the most people wear orange and as 
many orange accessories as they can. The more interesting the accessories are, the better. 
Orange actually refers to the royal family of the Netherlands, so it makes sense that it is the 
color you see everywhere on Queen's Day. Queen's Night is the night before Queen's Day, 
and it's full of activities and events at local pubs, and young adults tend to jump from party to 
party, celebrating a full night of fun. 
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DUTCH

1. Sinterklaasavond in Nederland

2. Sinterklaasavond is de avond vóór Sinterklaas, dat is 6 december. De meeste 
Nederlandse kinderen krijgen het grootste deel van hun cadeautjes op 5 december, en 
dat is Sinterklaasavond. Het verhaal gaat dat Sint Nicolaas (Sinterklaas) en zijn helper, 
Zwarte Piet, rondkijken in alle scholen in alle plaatsen om te zien of de kinderen zich 
goed gedragen. Op Sinterklaasavond, krijgen de goede kinderen geschenken, terwijl de 
stoute kinderen achtervolgd rond door Zwarte Piet, die met een stok naar hen zwaait. Om 
hun geschenken te ontvangen, zetten de kinderen hun klompen uit, en die vult Sint 
Nicolaas dan met lekkers en cadeautjes. Als de kinderen wortelen en hooi in hun 
schoenen achterlaten voor het paard van Sint-Nicolaas, rekenen ze erop dat hij ook 
snoep en andere zoete lekkernijen voor hen achterlaat.

3. Net als met Kerstmis in de Verenigde Staten, worden op Sinterklaasavond de 
geschenken mooi omwikkeld met papier. Sommige mensen ervoor kiezen om ze ergens 
te verbergen.De geschenken komen meestal met een label dat een rijmpje bevat over 
de ontvanger van de gift en gaat over een van zijn of haar tekortkomingen. Het accent op 
deze feestdag ligt op het verrassen van vrienden en familie in plaats van gewoon maar 
geschenken te geven aan elkaar.

4. Op Sinterklaasavond, komen families samen voor feestjes en het uitwisseling van 
geschenken. Kinderen zingen liedjes en wachten angstig op het verschijnen van 
Sinterklaas. Er wordt ook volop gefeest en warme chocolademelk gedronken om  het 
leven van de echte Sint Nicolaas te vieren, die bekend stond voor het geven van 
geschenken aan kinderen.

ENGLISH

1. St. Nicholas Eve in the Netherlands

CONT'D OVER
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2. St. Nicholas Eve is the night before Sinterklaas, which is December 6. Most Dutch 
children receive most of their presents on December 5th, which is St. Nicholas Eve. The 
story goes that St. Nicholas and his helper, Zwarte Piet, go around watching schools in 
all types of places to see if children are being good. On St. Nicholas Eve, good children 
receive gifts, while bad children are supposedly chased around by Zwarte Piet, who 
wields a stick after them. In order to receive their gifts, children put their wooden shoes 
out, and St. Nicholas is said to fill them up with goodies and gifts. If the children leave 
carrots and hay in their shoes for St. Nicholas' horse, they also believe that he will leave 
them candy and other sweet treats.

3. Like at Christmas in the United States, St. Nicholas Eve gifts are wrapped with paper. 
Sometimes people choose to hide them somewhere. The gifts usually come with a tag 
that has a rhyme about the gift's recipient and one of his or her shortcomings. The focus 
during this holiday is for friends and family to surprise each other rather than simply just 
to give gifts to each other.

4. On St. Nicholas Eve, families gather for parties and exchange gifts. Children sing songs 
and wait anxiously for St. Nick to appear. There is also typically plenty of feasting, and 
drinking of hot chocolate in celebration of the life of the real St. Nicholas, who was known 
for giving gifts to children.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

verrassen surprise verb

snoep candy noun neutral

achtervolgd chase verb

ergens somewhere adverb

paard horse noun feminine

geschenk gift noun
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klompen (plural) wooden shoes noun masculine

rondkijken browse verb

hun them adverb

zwaaien wave verb

SAMPLE SENTENCES

Wij gaan haar straks verrassen.
 

"We will surprise her later."

Eet niet teveel snoep.
 

"Don't eat too much candy."

De politie is de dief aan het 
achtervolgen.

 

"The police is chasing the thief."

Het moet ergens in de kast liggen.
 

"It must be somewhere in the closet."

Het paard rent in het veld.
 

"The horse is running in the field."

Ik zie een paard met een lange staart.
 

"I see a horse with a long tail."

Hij ontving een groot geschenk.
 

"He received a big gift."

Sommige Nederlanders lopen nog op 
klompen.

 

"Some Dutch people still walk in wooden 
shoes."

Ik was aan het rondkijken maar kon je 
niet vinden.

 

"I was looking around but couldn't find 
you."

Dat boek is van hun.
 

"That book is from them."

Zij zwaait naar haar kinderen.
 

"She is waving at her children."

CULTURAL INSIGHT
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Sinterklaas 

Sinterklaas of Sint Nicolaas, is de oorspronkelijke figuur van Santa Claus. De traditie van dit 
feest kwam samen met de Nederlandse kolonisten al heel vroeg naar de Verenigde Staten. 
Sint Nicolaas stierf ergens rond 350 na Christus, en de meeste verhalen over hem dateren uit 
de Middeleeuwen. In sommige landen is hij ook bekend als Nicolaas van Myra. Andere 
namen zijn Grootvader Vorst in Rusland en Kris Kringle in Duitsland. In Nederland staat hij 
vooral bekend als de vriend van kinderen, en de verhalen vertellen ons dat hij anonieme 
giften van goud gaf aan mensen die het nodig hadden. 

St. Nicholas 

Sinterklaas, or St. Nicholas, is the original inspiration for Santa Claus. The tradition for this 
holiday came over with Dutch settlers in the early formation days of the United States. St. 
Nicholas died sometime around 350 A.D., and most of the stories about him date to the 
Middle Ages. In some countries, he is also known as Nicholas of Myra. Other names include 
Grandfather Frost in Russia and Kris Kringle in Germany. In the Netherlands, he was known 
as the friend of children, and the stories tell us that he gave anonymous gifts of gold to people 
who needed it. 
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DUTCH

1. Sint Maarten in Nederland

2. De dag van Sint Maarten of Sintmaarten wordt in heel veel delen van Europa gevierd, 
waaronder Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk. Deze feestdag wordt ook het 
feest van St. Martin of het feest van Sint Martinus van Tours genoemd. Het valt samen 
met het ogenblik waarop tarwezaden in de velden werden gezaaid. Landarbeiders 
woonden dan doorgaans jobbeurzen bij waar ze nieuwe jobs voor het volgende seizoen 
konden vinden.

3. De feestdag valt op 11 november, en herdenkt een Romeinse soldaat die als 
volwassene gedoopt werd en later monnik werd. Een van de belangrijkste tradities die 
men op de Dag van Sint Maarten in Nederland ziet, is een lantaarnoptocht.  Kinderen 
dragen papieren lantaarns en kaarsen, wandelen door de straten en zingen liedjes over 
Sint Maarten. In sommige landen, leidt een man op een paard de stoet, maar in 
Nederland is de traditie een beetje anders.

4. Nederlandse kinderen doen in feite iets wat lijkt op wat Amerikaanse kinderen doen voor 
Halloween. Ze gaan van huis tot huis en zingen liedjes in ruil voor snoep. Wat 
interessant is aan Dag van St. Maarten is het feit dat het op zo'n grote schaal wordt 
gevierd in Nederland en andere landen, ook binnen de protestantse kerk, die anders 
niets met heiligen te maken wil hebben of iemand heilig vindt.

5. Sint Maarten is een dag vol met snoep en zoetigheden voor de kinderen, en er bestaan 
veel tradities in verschillende landen over de hele wereld.  Net als met kerstmis, kunt u 
zien hoe elke cultuur haar eigen levensstijl in die feestdagen injecteert.

ENGLISH

1. St. Martin's Day in the Netherlands

CONT'D OVER
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2. St. Martin's Day, or Sintmaarten, is celebrated throughout many parts of Europe, 
including in the Netherlands, Germany, Belgium, and Austria. The holiday is also 
referenced as the Feast of St. Martin or the Feast of St. Martin of Tours. It coincides with 
the time when wheat seeds were being sown in the fields, and farm workers typically 
attended job fairs where they could find new positions for the next season.

3. The holiday is held on November 11, and it commemorates a Roman soldier who 
became baptized as an adult and became a monk. One of the major traditions observed 
on St. Martin's Day in the Netherlands is a lantern procession. Children carry paper 
lanterns and candles, walking through the streets singing songs about St. Martin. In 
some countries, a man riding a horse leads the procession, but in the Netherlands, the 
tradition is a bit different.

4. Dutch children actually practice something similar to what American children do for 
Halloween. They go from house to house and sing songs in exchange for candy. What's 
interesting about St. Martin's Day is the fact that it is celebrated so widely in the 
Netherlands and other countries, even within the Protestant church, which does not 
recognize saints or deem someone worthy of sainthood.

5. St. Martin's Day is a day that's full of candy and sweets for the children, and there are 
many traditions in different countries throughout the world. Just like with Christmas, you 
can see how each culture injects its own lifestyle into the holiday.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

noemen to call, name verb

traditie tradition noun

samen together adverb

schaal scale noun

waaronder among adverb

zaaien sow verb

dag day noun masculine
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ook also adverb

zien to see verb

ogenblik moment adverb

SAMPLE SENTENCES

Hij werd op school 'kleintje' genoemd.
 

"He was named 'shorty' at school."

Halloween is een Amerikaanse traditie.
 

"Halloween is an American tradition."

We moeten samen naar het feest gaan.
 

"We should go to the party together."

Wij gaan samen naar het pretpark.
 

"We are going to the amusement park 
together."

Kerst wordt op grote schaal gevierd.
 

"Christmas is celebrated on a large scale."

100 mensen werden vermist waaronder 
kinderen.

 
"One hundred people were missing, 
among them children."

De boer heeft alles met de hand gezaaid.
 

"The farmer sowed everything by hand."

Een dag heeft vierentwintig uur.
 

"One day has twenty-four hours."

Welke dag is het vandaag?
 

"What day is it today?"

Ik ben afgelopen week ook naar de 
tandarts geweest.

 
"I also went to the dentist last week."

Ga je ook op vakantie?
 

"Are you also going on a holiday?"

Zonder bril kan ik niet goed zien.
 

"Without glasses I can’t see well."

Hij zag een mooie vrouw.
 

"He saw a beautiful woman."

Ik wil dat programma zien.
 

"I want to see that program."

Heeft u een ogenblik geduld?

"Do you have a moment of patience?"

CULTURAL INSIGHT
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Who Was St. Martin?
 

Er doen veel verhalen de ronde over het leven van de echte Sint Maarten, maar een van de 
meest populaire vertelt dat hij strandde in een sneeuwstorm. Het verhaal gaat dat hij zijn 
eigen mantel doormidden sneed, zodat hij het kon delen met een bedelaar die hij ontmoette. 
En hij droomde dat het Jezus was die de andere helft van de mantel droeg. Een ander 
interessant verhaal over Sint Maarten is dat de mensen hem blijkbaar tot bisschop wilden 
wijden, maar hij zag dat niet zitten, dus verstopte hij zich in een schuur vol met ganzen.

There are many stories surrounding the life of the real St. Martin, but one of the most popular 
ones had him stranded out in a snowstorm. The story goes that he cut his own cloak in half so 
that he could share it with a beggar he met up with. He then dreamed that Jesus was wearing 
the other half of the cloak. Another interesting story about St. Martin was that supposedly the 
people wanted to make him bishop, but he was very reluctant to become bishop, so he hid in 
a barn that was filled up with geese.
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DUTCH

1. Bevrijdingsdag in Nederland

2. In Nederland valt Bevrijdingsdag op 5 mei. De dag is waarop de nazi-bezetting in de 
Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Troepen uit Canada, de Verenigde Staten, 
Frankrijk en Groot-Brittannië kwamen die dag het land binnen, en de bevelhebbers 
bereikten een akkoord om Nederland van de nazi's te bevrijden. Deze dag werd pas een 
nationale feestdag in 1990; daarvoor werd het slechts eens in de vijf jaar gevierd.

3. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog begint eigenlijk al de dag ervoor, met de 
herinnering aan de gesneuvelden. Op deze dag gedenkt men de mensen die gestorven 
zijn en hun leven gaven tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Een van 
de belangrijkste trefpunten voor deze herdenking is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 
Een andere grote ceremonie wordt bij het Nationaal Monument in Amsterdam gehouden.

4. Heel Nederland door houden de Nederlanders ook festivals en andere vieringen, zoals 
traditionele militaire parades, waar veel veteranen op militaire voertuigen rijden. Vaak is 
er ook een groet met kanonschoten en een show van valschermspringen. Daarnaast 
worden concerten gehouden in steden en dorpen door heel Nederland.  
Vrijheidsambassadeurs worden benoemd, die vaak via de lucht naar de concerten 
worden gebracht. De Nederlanders hangen vaak de vlag van hun land uit in deze 
belangrijke tijd van herinnering. Ook worden er op de televisiezenders oorlogsfilms 
gespeeld.

5. Bevrijdingsdag is iets wat de meeste mensen over de hele wereld kunnen begrijpen en 
respecteren. De datum van deze dag verschilt meestal van land tot land. De meeste 
landen hebben op de een of andere manier hun eigen bevrijdingsverhalen.

ENGLISH

1. Liberation Day in the Netherlands

CONT'D OVER
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2. In the Netherlands, Liberation Day is May 5th, which is the date the Nazi occupation 
came to an end in World War II. Troops from Canada, the United States, France, and 
Great Britain came into the country that day, and commanders reached an agreement for 
the Netherlands to be free of the Nazis.  The holiday did not become a national holiday 
until 1990; before that it was only celebrated once every five years.

3. The remembrance of World War II actually starts the day before, with the Remembrance 
of the Dead. This day is all about the people who died and gave their lives during World 
War II and also other wars. One of the biggest gatherings for this remembrance 
ceremony is in the Nieuwe Kirk in Amsterdam. Another big ceremony is held at the 
National Monument in Amsterdam.

4. Throughout the Netherlands, the Dutch also hold festivals and other observances, like 
traditional military parades, which include many veterans riding on military vehicles. 
Often there is also a gun salute and a parachute drop. Additionally, concerts are held in 
cities and towns all across the Netherlands. Freedom ambassadors are appointed, and 
often they are airlifted to many of the concerts. The Dutch often fly their country's flag 
proudly during this important time of remembrance, and war movies are often played on 
the television channels.

5. Liberation Day is something most people throughout the world can understand and 
respect, although the date of such a day usually will be different from country to country. 
Most nations have their own stories of liberation in one way or another.

VOCABULARY

Dutch English Class

gesneuvelde casualty noun

respecteren respect verb

leven life noun

daarvoor before adverb
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begrijpen to understand verb

binnenkomen to enter, come in verb

slechts just adverb

onderbreking interruption noun

spelen to play verb

oorlog war noun

SAMPLE SENTENCES

Dat monument is voor vijfitg (50) 
gesneuvelden.

 

"That monument is for fifty casualties."

Je moet je ouders altijd respecteren.
 

"You always have to respect your parents."

Zij heeft een gelukkig leven gehad.
 

"She had a happy life."

Vanavond ga ik naar mijn vriend, 
daarvoor naar een restaurant.

 

"Tonight I will go see my friend, before that 
to a restaurant."

Wij begrijpen het.
 

"We understand."

Begrijp je die vraag?
 

"Do you understand that question?"

Kom alstublieft binnen in ons huis.
 

"Please enter our house."

Hij is slechts vijf ( 5) jaar oud.
 

"He is just 5 years old."

Het concert heeft een lange 
onderbreking.

 

"The concert has a long interruption."

Welke film werd er gister gespeeld?
 

"What movie was played yesterday?"
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De atleten spelen voetbal.
 

"The athletes are playing soccer."

Oorlog is een verschrikkelijk iets.
 

"War is a terrible thing."

CULTURAL INSIGHT

Bevrijdingsdag wordt gekenmerkt door twee minuten stilte, die start om precies acht uur 's 
avonds op de vijfde mei. Deze twee minuten stilte worden in het hele land in acht genomen. 
Gedurende deze tijd valt alles stil, zelfs het openbaar vervoer stopt ter plaatse voor twee 
minuten. Ander verkeer stopt ook, en de enige programma's op televisie zijn de ceremonies 
die mensen te laten zien het naleven van die twee minuten stilte. In 2010 was er een 
opvallende onderbreking tijdens de twee minuten stilte door een man die was boos was en in 
zijn mobiele telefoon praatte op een van de Amsterdamse ceremonies. Dat resulteerde in 
een misverstand met een andere man, die had een koffertje bij zich had, en de menigte dacht 
dat het een bom was. Het liep uit op een stormloop met meer dan 50 gewonden. 

Marking Liberation Day 

Liberation Day is marked by two minutes of silence, which start precisely at 8 P.M. on May 
5th. These two minutes of silence are observed throughout the country. During this time, 
everything is silenced, even public transportation, which stops in place for two minutes. Other 
traffic is also stopped, and the only programs on television are the ceremonies showing 
people observing the two minutes of silence. In 2010, there was a notable interruption of the 
two minutes of silence by a man who was upset and talking on a cell phone at one of the 
Amsterdam ceremonies. That resulted in a misunderstanding with another man who had a 
briefcase, and the crowd thought a bomb was there. The resulting stampede injured more 
than 50 people. 
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DUTCH

1. Hemelvaartsdag in Nederland

2. De Nederlanders vieren Hemelvaart op de 40ste  dag na Pasen. De dag markeert Jezus 
Zijn opname in de hemel nadat hij gestorven en met Pasen opgewekt was. 
Hemelvaartsdag wordt altijd op een donderdag gevierd en er zijn in Nederland vele 
activiteiten die  met deze vrije dag geassocieerd worden.

3. In de Verenigde Staten hebben de meeste mensen niet veel te vieren met Hemelvaart, 
maar in Nederland is dat helemaal anders. De Nederlanders genieten van een vrije dag, 
hoewel de manier waarop deze dag wordt gevierd sterk varieert doorheen het land. In 
Nederland wordt de dag beschouwd als gelijkwaardig aan een zondag dus daarom 
hebben zoveel mensen vrij. Het is ook een feestdag en veel bedrijven sluiten die dag. 
Net als zondag zijn er in Nederland soms beperkingen op de verkoop van alcohol op 
Hemelvaartsdag.

4. De Nederlanders vieren Hemelvaartsdag vooral door te ontspannen en te genieten van 
outdoor-activiteiten. Vrome christenen brengen de dag door in de kerk of gaan tenminste 
naar een kerkdienst.  Hemelvaartsdag valt in Nederland vaak tijdens de 
voorjaarsvakantie van de scholen. Het is dus heel gebruikelijk voor mensen om dan een 
reisje of uitstapje te maken op deze dag. De voorjaarsvakantie duurt meestal twee of drie 
weken dus het is een geweldige tijd om te reizen.

5. Hemelvaartsdag is ook een feestdag die haar wortels heeft in het christendom maar 
vandaag de dag volgen de meeste mensen niet noodzakelijkerwijs de oorspronkelijke 
kerk-gerelateerde tradities meer.

ENGLISH

1. Ascension Day in the Netherlands

CONT'D OVER
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2. The Dutch celebrate Ascension Day on the 40th day after Easter. The day marks Jesus' 
ascension into Heaven after he died and rose again on Easter. Usually Ascension Day is 
celebrated on a Thursday, and there are many activities that are usually associated with 
the holiday in the Netherlands.

3. In the United States, most people do not do a lot of celebrating for Ascension Day, but 
that's all different in the Netherlands. The Dutch do typically enjoy a day off work for 
Ascension Day, although the way this day is celebrated varies widely throughout the 
country. In the Netherlands, the day is considered to be equivalent to a Sunday, so this is 
why so many people are off work. It's also a bank holiday, and many businesses close 
down for the day. Also like Sundays, there are some restrictions about alcohol sales on 
Ascension Day in the Netherlands.

4. The Dutch typically celebrate Ascension Day by relaxing and enjoying outdoor activities. 
Those who are devout Christians do spend the day at church or at least go to a church 
service.  Ascension Day often falls during spring break for the school systems in the 
Netherlands, so it is very common for people to be traveling or taking a vacation on this 
holiday. Spring break typically lasts two or three weeks, so it is a great time to travel.

5. Ascension Day is another holiday that started out with its roots in Christianity, but now 
most people do not necessarily follow the original church-related traditions of the holiday.

VOCABULARY

Dutch English Class

altijd always adverb

oorspronkelijk originally adjective

zijn to be verb

markeren mark verb

geweldige great adjective

na after preposition
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vrij free adjective

blote voeten barefoot noun

vinden to find verb

doorbrengen spend verb

SAMPLE SENTENCES

Ik ga altijd om zes (6) uur in bad.
 

"I always take a bath at 6 o'clock."

Waar komen de eskimo's oorspronkelijk 
vandaan?

 

"Where do Eskimos originally come from?"

Dat zal niet mogelijk zijn.
 

"That will not be possible."

Kun je de belangrijke woorden 
markeren?

 

"Can you mark the important words?"

Zij heeft een geweldig talent.
 

"She has a great talent."

Na regen komt zonneschijn.
 

"There will be sunshine after the rain."

Wanneer hebben jullie een vrije dag?
 

"When do you have a free day?"

Hij loopt de maraton op blote voeten.
 

"He runs the marathon barefoot."

Kun je mijn lineaal vinden?
 

"Can you find my ruler?"

Waar heeft hij het weekend 
doorgebracht?

 

"Where did he spend the weekend?"

CULTURAL INSIGHT

A Day for Dancing in the Fields?
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Er zijn veel oude tradities verbonden aan Hemelvaartsdag in Nederland, hoewel deze 
tradities meestal niet meer geëerbiedigd worden. Vroeger trokken de Nederlanders er op uit 
vóór zonsopgang of dansten op blote voeten in de velden. De vroege ochtenddauw werd 
verondersteld om genezende kracht en zuivering te bieden. Vandaag wordt deze traditie op 
andere manieren gevierd, zoals tijd doorbrengen in de natuur met wandelen of fietsen. Het is 
ook nog gebruikelijk om fanfares te vinden die in de vroege ochtend op Hemelvaartsdag 
optreden in de meeste delen van Nederland. De natuur speelt nog steeds een grote rol in het 
vieren van Hemelvaartsdag. 

There are many older traditions tied into Ascension Day in the Netherlands, although these 
traditions are not usually observed there anymore. Years ago, the Dutch used to go out 
before sunrise and walk or dance barefoot in the fields. The early morning dew was believed 
to have healing and purification powers. Today this tradition is observed in other ways, like 
spending time out in nature walking or bicycling. It is also very common to find marching 
bands performing early in the morning on Ascension Day throughout most parts of the 
Netherlands. Nature still plays a big role in Ascension Day celebrations. 
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DUTCH

1. Pinksteren in Nederland

2. Pinksteren wordt gevierd in heel Nederland. Deze Christelijke feestdag herinnert het 
neerdalen van de Heilige Geest op de hristenen in de tijd van de apostel Paulus volgens 
de gebeurtenissen in het boek Handelingen.   Pinksteren wordt gekenmerkt door veel 
openlucht muziekfestivals, vakanties en andere outdoor activiteiten.  In de Verenigde 
Staten vieren maar weinig mensen echt Pinksteren, hoewel de meeste christenen het op 
zijn minst erkennen als onderdeel van de geschiedenis.

3. In Nederland maken veel mensen er een punt van om naar de kerk te gaan op 
Pinksterdag, zelfs als ze anders niet veel naar de kerk gaan. Het is ook een dag om te 
genieten van het buitenleven met fietsen of wandelen. Omdat deze feestdag in de lente 
valt, wordt het doorgaans door de mensen gebruikt om van het frisse lenteweer te 
genieten. De feestdag valt 10 dagen na Hemelvaart, en daarmee zeven weken na 
Paaszondag.

4. Er worden ook nog steeds enkele tradities beoefend doorheen heel Nederland. In 
sommige gebieden, kiezen de ongetrouwde mannen van een stad een Pinksterbruid, 
een ongehuwd meisje dat ook in die stad woont. De bewoners versieren haar met 
bloemen en plaatsen een kroon op haar hoofd. Dan leidt ze een processie door de stad 
waarmee een tijd aanbreekt waarop van oudsher koppels werden gevormd.  Veel 
Nederlandse paren komen in deze tijd samen, dus het is een populaire tijd van het jaar 
voor verlovingen of het begin van een relatie.

5. Kinderen vieren Pinksteren door rond een paal te dansen en er linten omheen te 
slingeren in een kleurrijk patroon.

ENGLISH

1. Whit Sunday in the Netherlands

CONT'D OVER



DUTCHPOD101.COM  ADVANCED AUDI O BLOG S 1 #19  - WHI T S UNDAY I N THE NETHERLANDS 3

2. Whit Sunday is the day that traditionally commemorates Pentecost, and it is celebrated 
throughout the Netherlands.  This Christian holiday remembers the Holy Spirit’s descent 
onto Christians during the time of the apostle Paul in the events of the Book of Acts.

3. Whit Sunday is marked by a great deal of outdoor music festivals, vacations, and other 
outdoor activities.  In the United States, few people really celebrate Pentecost, although 
most Christians do at least make note of it as part of history.

4. In the Netherlands, many people make a point of attending church on Whit Sunday, even 
if they do not go to church most of the time.  It is also a day to enjoy the great outdoors by 
riding bikes or walking.  Since this holiday falls during the spring, it is typically marked by 
people enjoying the fresh, spring weather.  The holiday falls 10 days after Ascension 
day, which puts it at seven weeks after Easter Sunday.

5. There are also some traditions still practiced throughout the Netherlands.  In some areas, 
the single men of a town select a Pentecost bride, a single girl who also lives in the 
town.  Townspeople decorate her with flowers and place a crown on the head.  She 
leads a procession through the town, which then starts a time during which couples were 
traditionally formed.  Many Dutch couples get together during this time, so it is a popular 
time of year for engagements or the beginning of a dating relationship.

6. Children celebrate Whit Sunday by dancing around a pole and bringing ribbons around 
it in a colorful pattern.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

genieten enjoy verb

verloving engagement noun

frisse chilly adjective

weinig slight adverb



DUTCHPOD101.COM  ADVANCED AUDI O BLOG S 1 #19  - WHI T S UNDAY I N THE NETHERLANDS 4

haar her noun

boek book noun neutral

erkennen admit verb

naar to adverb

dansen to dance verb

kroon crown noun

SAMPLE SENTENCES

De familie geniet van een kerstdiner.
 

"The family is enjoying a holiday meal."

Ik geniet elke dag van het leven.
 

"I'm enjoying life every day."

Wanneer is de verloving?
 

"When is the engagement?"

Tijdens het frisse lenteweer maakt ze 
graag een wandeling.

 

"She likes taking a walk during the chilly 
spring weather."

Weinig mensen hebben een ferrari.
 

"Not many people own a Ferrari."

Haar moeder is eigenlijk zestig (60) jaar 
oud.

 

"Her mother is actually sixty years old."

Die fiets is van haar.
 

"That bicycle is hers."

Welke boek ben je aan het lezen?
 

"What book are you reading?"

Erken je dat je fout zat?
 

"Do you admit you were wrong?"

Ik ga naar Rome.
 

"I go to Rome."
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Om te kunnen dansen gaan we elke 
zaterdagavond naar de club.

 

"We go to the club every Saturday night so 
we can dance."

De koning draagt een kroon.
 

"The king wears a crown."

CULTURAL INSIGHT

De Nederlanders zijn dol op bloemen en het land exporteert elk jaar ten minste 4 miljard 
bloembollen naar veel landen over de hele wereld. Een groot deel van de bloembollen in de 
wereld zijn eigenlijk afkomstig uit Nederland, en Pinksteren kent twee bloemen die aan deze 
feestdag zijn gekoppeld. Fluitenkruid wordt in het noordelijke deel van Nederland vaak 
gebruikt in decoraties voor Pinksteren (en wordt hier soms ook wel pinsterbloem genoemd), 
terwijl het zuidelijke deel van het land de neiging heeft om de echte pinksterbloem te 
gebruiken. 

The Dutch are extremely fond of flowers, and the country exports at least 4 billion flower bulbs 
to various countries throughout the world each year. A large portion of the world's flower 
bulbs actually come from the Netherlands, and Whit Sunday actually has two flowers that are 
linked to the holiday. Cow parsley is used often throughout the northern part of the 
Netherlands in decorations for Whit Sunday, while the southern part of the country tends to 
use the country cuckoo flower, which is also known as the lady's smock. Both of these two 
flowers are also known as Pentecost flowers. 
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DUTCH

1. Tweede Kerstdag in Nederland

2. December is gewoon vol van feestdagen voor mensen in Nederland. Er is 
Sinterklaasavond en de  Sinterklaasdag in het begin van de maand, en vervolgens 
eerste en tweede kerstdag tegen het einde van de maand. Tweede kerstdag valt op 26 
december, dus uiteraard de dag na Kerstmis.  Tweede kerstdag is daarnaast ook wel 
bekend als Dag van de heilige Stefaan.

3. De meeste mensen in Nederland brengen de tweede kerstdag door op vrijwel dezelfde 
manier als kerstdag zelf. Ze besteden veel tijd aan koken, eten, en tijd doorbrengen met 
de familie. Zij kunnen ook kiezen om tijd buiten door te brengen, met een wandeling of 
een fietstocht. Kerstmarkten vindt men ook overal, dus sommige mensen kiezen ervoor 
om die te bezoeken of gaan naar andere vormen van entertainment op zoek, zoals een 
film, theater, concert of musical. Er zijn zelfs mobiele ijsbanen in sommige delen van 
Nederland.

4. Wie op vakantie gaat tijdens de wintermaanden zet die meestal in op tweede kerstdag. 
Nederland ligt op deze dag vrijwel stil, zodat banken en veel bedrijven  gesloten zijn. Het 
grootste verschil tussen Kerstmis en tweede kerstdag is het feit dat met kerst de geboorte 
van Jezus wordt gevierd, terwijl tweede kerstdag niets met religie te maken heeft.

5. Behalve dan voor mensen die tweede kerstdag vieren Dag van de heilige Stefaan; die 
herinnert aan een man die leefde in de tijd van Jezus en bekend stond om het geven 
van financiële hulp aan weduwen en andere behoeftigen binnen de kerkgemeenschap. 
Sint Stefaan was een martelaar die ter dood werd gestenigd.

ENGLISH

1. Boxing Day in the Netherlands

CONT'D OVER
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2. December is just full of holidays for people in the Netherlands. There's St. Nicholas Eve 
and St. Nicholas day in the early part of the month, and then Christmas and Boxing Day 
toward the end of the month. Boxing Day is December 26, so it's the day after Christmas. 
In addition to the day being Boxing Day, it's also known as St. Stephen's Day. Most 
people in the Netherlands spend Boxing Day pretty much the same way they spend 
Christmas Day. They spend a lot of time cooking, eating, and spending time with families. 
They also may choose to spend time outside, taking a walk or a bike ride. Christmas 
markets are also common, so some people choose to check those out or take in some 
form of entertainment, like a movie, theater, concert, or musical. There are even mobile 
skating rinks in some parts of the Netherlands.

3. Anyone who is going to take a vacation during the winter months usually sets out on 
Boxing Day. The Netherlands is pretty much shut down on this day, so banks and many 
businesses are closed. The biggest difference between Boxing Day and Christmas is the 
fact that Christmas celebrates the birth of Jesus, but Boxing Day has nothing to do with 
religion. However, people who celebrate Boxing Day as St. Stephen's Day remember a 
man who lived in Jesus' day and was known for giving help to widows and others within 
the church community who needed financial aid. St. Stephen was a martyr who was 
stoned to death.

VOCABULARY

Dutch English Class

armen poor noun

steun support noun

behalve except adverb

fietstocht bicycle tour noun

dezelfde the same determiner

koken to cook verb

uiteraard of course adverb
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heilige saint noun

na after preposition

kunnen can, to be able to verb

SAMPLE SENTENCES

Lang geleden waren er veel armen.
 

"There were many poor people a long time 
ago."

Veel landen geven financiele steun.
 

"Many countries will give financial support."

Zij houdt van alle dieren behalve 
spinnen.

 

"She likes all animals except spiders."

Drenthe heeft zichzelf de bijnaam 
'fietsprovincie van Nederland' gegeven.

 

"Drenthe gave itself the title of 'Bicycle 
Province of the Netherlands’."

Ik maak graag een lange fietstocht.
 

"I enjoy making a long bicycle tour."

Die films zijn van dezelfde regisseur.
 

"Those movies are from the same director."

Zijn vrouw kan heerlijk koken.
 

"His wife can cook very well."

Uiteraard moet je ook Amsterdam 
bezoeken.

 

"Of course you need to visit Amsterdam."

De paus is een belangrijke heilige.
 

"The pope is an important saint."

Na regen komt zonneschijn.
 

"There will be sunshine after the rain."

Kunnen jullie me helpen?
 

"Can you help me?"

Hij kan japans schrijven.
 

"He can write Japanese."

CULTURAL INSIGHT
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Het is niet erg duidelijk waar de Engelse benaming "Boxing Day" voor tweede kerstdag 
vandaan komt. Er bestaan verschillende theorieën rond, maar geen van deze geeft een 
verklaring voor de naam. Het basisidee achter Boxing Day is gekoppeld aan Dag van Sint 
Stefaan in de manier waarop mensen hun tijd besteden aan het verzamelen en uitdelen van 
financiële steun aan de armen. Sommige mensen denken dat de term komt uit de 
Middeleeuwen of zelfs uit vroeg-christelijke tijden komt toen er dozen (boxes) buiten aan de 
kerken werden gezet, waarin de mensen hun giften aan de armen konden deponeren ter ere 
van Sint Stefaan en zijn werk. 

Boxing Day
 

It is not fully clear where the term "Boxing Day" actually comes from. There are many theories 
around, although none of them are clear on the meaning of the term. The basic idea behind 
Boxing Day is linked to St. Stephen's Day in the way people spent their time collecting and 
giving financial aid to the poor. Some people think that the term comes from either the Middle 
Ages or even possible early Christian times when there were boxes set outside of churches 
so that people could make donations to the poor in honor of St. Stephen and his work. 
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DUTCH

1. De Zaanse Schans

2. Iedereen Nederland bezoekt wil absoluut niet de Zaanse Schans missen, een historisch 
gebied dat een ode is aan het Nederlandse leven in de 17de  en 18de  eeuw. Het 
gebied staat bol met prachtig bewaard gebleven Nederlandse huizen en molens, 
waarvan sommige zelfs uit de 16de  eeuw dateren.  Verder neemt het Zaanse Schans 
Museum u mee terug in de tijd via een verzameling van kostuums en diverse 
voorwerpen uit de historische huizen en bedrijven in het gebied.

3. U zult er ook diverse andere musea terugvinden, waaronder het Molenmuseum en het 
Czaar Peterhuisje, een 400 jaar oud huis beroemd geworden door Peter de Grote van 
Rusland, die daar ongeveer een week verbleef  in 1697. Het Museum Nederlands 
Uurwerk geeft u een fantastische inzicht in de kunst van het uurwerk maken, en u krijgt 
een kans om te zien hoe 150 jaar geleden drank werd  gedestilleerd bij de Zaanse 
Schans distilleerderij. Er is zelfs de mogelijkheid om enkele van de likeuren te proeven. 
Natuurliefhebbers moeten zeker het Weefhuis meenemen, want dat is een van de 
mooiste plekken in de Zaanse Schans; een wandeling door de beroemde tuinen is bijna 
een verplichting bij een bezoek aan het gebied.

4. In de historische stad vindt u een schoenmaker die klompen maakt, een kaasmakerij en 
zuivelboerderij, een historische supermarkt, bakker, en nog veel meer. Er zijn vandaag 
de dag ook nog vijf windmolens, waarvan er drie bezocht kunnen worden. Om het beste 
van de Zaanse Schans te bekijken op een ontspannen manier, kunt u het nemen van 
een riviercruise overwegen. U krijgt de kans om de huizen en molens te zien terwijl u 
comfortabel voorbij drijft in een boot en luistert naar een zeer informatieve gids.

ENGLISH

1. The Zaanse Schans

CONT'D OVER



DUTCHPOD101.COM  ADVANCED AUDI O BLOG S 1 #21 - THE ZAANS E S CHANS 3

2. Anyone who visits the Netherlands definitely does not want to miss the Zaanse Schans, 
which is a historical area that salutes Dutch life during the 17th and 18th centuries. The 
area abounds with preserved Dutch homes and windmills, some of which date back to 
the 16th century. In addition, the Zaanse Schans Museum takes you back through time 
via a collection of costumes and various objects from historical homes and businesses in 
the area.

3. You'll also find several other museums there, including the Windmill Museum and the 
Tsar Peter House, a 400-year-old home made famous by Peter the Great of Russia, who 
stayed there for about a week in 1697. The Museum of the Dutch Clock will give you 
some fabulous insight into the art of clock making, and you'll get a chance to learn about 
how liquor was distilled 150 years ago at the Zaanse Schans distillery. There's even an 
opportunity to taste some of the liqueurs. Nature lovers should check out the Weefhuis, 
which is one of the most beautiful places in the Zaanse Schans; a walk through the 
famous gardens is practically a requirement when you visit the area.

4. Among the historical town, you will find a shoemaker who makes wooden shoes, a 
cheese maker and dairy farm, a historical grocery store, bakery, and more. There are 
also five windmills there today, three of which can be toured. For a relaxing way to view 
the best of the Zaanse Schans, you might consider taking a river cruise. You'll get a 
chance to see the houses and windmills as you float by on a boat and listen to a very 
informative tour guide.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

noot nut noun feminine

beroemd famous adjective

bakker bakery noun masculine

likeur liqueur noun

nemen to take verb
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gebied area noun neuter

drijven float verb

iedereen everyone, everybody pronoun

molen windmill noun

maken to make verb

SAMPLE SENTENCES

Een hazelnoot is een bekende noot.
 

"A hazelnut is a famous nut."

Michael Jackson is nog steeds 
beroemd.

 

"Michael Jackson is still famous."

Ze gaat elke zondag met haar kinderen 
naar de bakkerij.

 

"She goes to the bakery every Sunday 
with her kids."

De bakker bakt het brood.
 

"The baker bakes the bread."

Jenever is een Nederlandse likeur.
 

"Jenever is a Dutch liqueur."

Ik vind deze leuk dus ik neem hem.
 

"I like this one so I'll take it."

Ik neem het met me mee.
 

"I will bring it along."

Dit gebied staat bekend om zijn hoge 
criminaliteit.

 

"This area is widely known for its high 
crime rate."

In welk gebied van New York woon je?
 

"In what area of New York do you live?"

De boot drijft op het water.
 

"The boat floats on the water."
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Niet iedereen is even zorgvuldig als 
sommige anderen.

 

"Not everyone is as meticulous as some 
people are."

Heeft iedereen vrij met de Pasen?
 

"Is everybody free on Easter?"

De windmolen zie je overal in Nederland.
 

"The windmill can be found anywhere in 
the Netherlands."

De man en vrouw maken elke avond 
avondeten.

 

"The man and woman make dinner every 
night."

CULTURAL INSIGHT

Windmill Central
 

Zowat 250 jaar geleden was de Zaanse Schans een sterk geïndustrialiseerd gebied, waar 
meer dan 800 windmolens allerlei industriële taken verzorgden. Misschien was het zelfs het 
eerste geïndustrialiseerde gebied in de wereld. Onder de molens die nu nog overeind staan 
in het gebied bevinden zich de houtzaagmolen De Gekroonde Poelenburg, de verfmolen 
bekend als "de Kat", en Het Jonge Schaap, een herbouwde versie van een ongewone 
bovenkruiende houtzaagmolen die uit elkaar werd gehaald in 1942. De oliemolen De Zoeker 
verwerkt zaden en noten tot olie, en de oliemolen De Bonte Hen is een andere historische 
bovenkruier die doorheen de geschiedenis veel heeft geleden onder blikseminslag en brand. 

About 250 years ago, the Zaanse Schans area was highly industrialized, and there were 
more than 800 windmills there performing all kinds of industrial tasks. It may be the first 
industrialized area in the world. Among the windmills still standing in the area today is the 
sawmill De Gekroonde Poelenburg, the Paint mill known as "the Cat," and The Young Sheep, 
a rebuilt version of an unusual top-turning sawmill that was taken apart in 1942. The Oil Mill 
De Zoeker works to pound seeds and nuts to make oil, and the Oil Mill De Bonte Hen is 
another historical top-turning windmill that's seen a lot of lightning strike and fires throughout 
its history. 
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DUTCH

1. Royal Delft

2. Wanneer de meeste mensen denken aan Nederland, denken ze meestal aan twee 
dingen—molens en Delfts porselein. Royal Delft is een van de meest bekende bedrijven 
in Nederland die authentiek Delfts blauw aardewerk maakt. Meer dan 140.000 mensen 
bezoeken jaarlijks het bedrijf om te zien hoe het traditionele Delfts porselein wordt 
gemaakt. U vindt er een bedrijfsmuseum, showroom, en de fabriek op hun locatie in de 
stad Delft.

3. Traditioneel Delfts aardewerk is blauw en wit, en u vindt er alle soorten sierporselein die 
hierin gemaakt wordt. Het maken van Delfts aardewerk gaat terug tot de 16de  eeuw en 
het is een soort aardewerk met wit tinglazuur er bovenop. Alle stukken worden ook 
individueel met de hand beschilderd.

4. Royal Delft is de laatste overgebleven fabrikant in Nederland die nog steeds Delfts 
Blauw maakt, en het bedrijf is eigenaar van de oudste fabriek van haar soort in 
Nederland. Gidsen leiden de bezoekers door het museum en de fabriek, vertellen hen 
over de manier waarop Delfts aardewerk wordt gemaakt en geven ook uitleg over de 
geschiedenis van Royal Delft als bedrijf.  Het museum bevat antieke stukken die 
behoren tot de prive collectie van het bedrijf en vertellen het verhaal van Delfts 
aardewerk door de eeuwen heen. De fabriek biedt ook schilder workshops aan waarin 
de bezoekers de kans krijgen om hun eigen Delfts Blauw te schilderen.

5. Bezoekers die niet tot in de stad Delft kunnen geraken, kunnen ook een bezoek brengen 
aan de Royal Delft showroom in Amsterdam. De showroom bevat enkele van de beste 
artikelen van het bedrijfsgamma. Met de Royal Delft showroom in Amsterdam slaat u 
twee vliegen in één klap, want bezoekers krijgen er ook de kans om de Gassan 
Diamonds te zien en wat te leren over de geschiedenis van de diamantkunst in 
Amsterdam.

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. Royal Delft

2. When most people think of the Netherlands, they usually think of two things—windmills 
and Delft china. Royal Delft is one of the most well-known companies in the Netherlands 
that makes authentic blue Delft pottery. More than 140,000 people visit the company to 
see how traditional Delft china is made. You'll find a company museum, showroom, and 
factory at their location in the city of Delft.

3. Traditional Delft pottery is blue and white, and you'll find all kinds of ornamental china 
made from it. The making of Delftware dates back to the sixteenth century, and it's a type 
of tin-glazed pottery with a white glaze over the top of it. The pieces are also hand-
painted individually.

4. Royal Delft is the last manufacturer left in the Netherlands that continues to make 
Delftware, and the company owns the oldest factory of its kind in the Netherlands.  Tour 
guides lead visitors through both the museum and factory, teaching them about how 
Delftware is made and also explaining the history of Royal Delft as a company. The 
museum contains antique items that belong to the company's private collection and that 
tell the story of Delft pottery throughout the ages. The factory also offers painting 
workshops that allow visitors to paint their own Delftware.

5. Visitors who can't make their way out to the city of Delft can visit a Royal Delft showroom 
in Amsterdam. The showroom contains some of the best items from the company"s 
product line. The Royal Delft showroom in Amsterdam is like a two for one deal because 
visitors also get the chance to see Gassan Diamonds and learn about the history of 
diamond crafting in Amsterdam.

VOCABULARY

Dutch English Class

denken to think verb

schilderen paint verb
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bezoeker visitor noun

aanbieden offer verb

collectie collection noun

oudste oldest adjective

eigenaar owner noun

blauw blue adjective

porselein porcelain noun

dateren date back to verb

SAMPLE SENTENCES

Denk je vaak aan chocolade?
 

"Do you often think of chocolate?"

We gaan morgen het huis schilderen.
 

"We are going to paint the house 
tomorrow."

New York trekt veel bezoekers aan.
 

"New York attracts many visitors."

Dat restaurant biedt goedkope 
voorgerechten aan.

 

"That restaurant offers cheap starters."

Dit museum heeft een grote collectie 
schilderijen.

 

"This museum has a large collection of 
paintings."

Dat is het oudste kasteel van Schotland.
 

"That is the oldest castle in Scotland."

Wie is de eigenaar van deze auto?
 

"Who is the owner of this car?"

Vindt u de kleur blauw mooi?
 

"Do you like the color blue?"

Porselein komt uit China.
 

"Porcelain comes from China."

Die vaas dateert uit 1902.
 

"That vase dates back to 1902."
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CULTURAL INSIGHT

De geschiedenis van Delfts aardewerk dateert uit het begin van de 16de eeuw. Het begon in 
het zuidelijke deel van Nederland en verspreidde zich vervolgens over het hele land tegen 
het einde van de eeuw. De praktijk om wit glazuur te gebruiken dateert uit het begin van de 

17de eeuw, ongeveer 100 jaar nadat het eerste tinglazuur aardewerk verscheen in de 
ateliers van Nederlandse ambachtslieden. Delfts aardewerk kreeg een echte impuls tijdens 
de Nederlandse Gouden Eeuw, toen de Nederlands Oost-Indische Compagnie zwaar handel 
dreef met landen in het Oosten. De Nederlanders voerden eerst Chinees porselein in en de 
Nederlandse pottenbakkers begon dit te imiteren toen ze niet langer porselein uit China 
konen krijgen na de dood van de Chinese keizer in 1620. 

Historical Crafts 

The history of making Delftware dates back to the early sixteenth century. It started in the 
south part of the Netherlands and then spread throughout the country by the end of the 
century. The practice of using white glaze dates back to the early seventeenth century, about 
one hundred years after the first tin-glazed pottery started appearing in the workshops of 
Dutch craftsmen. Delftware really received a boost during the Dutch Golden Age, when the 
Dutch East India Company traded heavily with countries in the East. The Dutch imported 
Chinese porcelain then, and Dutch potters began to imitate it after they could no longer get 
porcelain from China due to the death of the Chinese emperor in 1620. 
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DUTCH

1. Keukenhof

2. Keukenhof bevindt zich in Nederland net buiten het centrum van Lisse. 
Natuurliefhebbers en liefhebbers van bloemen willen zeker niet's werelds grootste 
bloementuin missen. Er zijn in totaal 15 kilometer aan wandelpaden vol met prachtige 
bloemenvelden, die zich uitstrekken zo ver het oog reikt. Keukenhof Gardens is alleen 
open van 22 maart tot 20 mei, dus als u  dit tijdens uw bezoek aan Nederland wilt 
insluiten, is het belangrijk om dus de reisdata goed te plannen.

3. Elk jaar wordt er een thema opgenomen in de tuin, en bezoekers kunnen paviljoens zien 
vol met een aantal zeer unieke bloemenshows. Er zijn ook bloembollen te koop in het 
begin van het seizoen. Om te zien hoe de bloemen gebruikt worden in sommige 
ongelooflijke praalwagens, moet u maar de website van de tuin bekijken. En kijk ook 
eens naar de datum van het jaarlijkse bloemencorso, dat meestal ergens in april 
gehouden wordt. Het is de meest beroemde parade in Nederland.

4. Naast te voet van het park genieten, wilt u wellicht ook een fiets  huren en op het terrein 
rondrijden, zodat u nog meer kunt zien. Fluisterboten zijn een andere optie, stil en 
milieuvriendelijk, want ze worden door elektromotoren aangedreven. Elke boottrip duurt 
iets meer dan een uur.  Tickets voor de boottochten zijn in het park in de buurt van de 
molen te koop.

5. Het park zelf is gelegen op een voormalig jachtgebied dat dateert uit de 15de eeuw. Het 
maakte deel uit van het domein van een rijke koopman, maar in 1949 besloot de 
burgemeester van Lisse om er een openlucht bloemententoonstelling te organiseren;en 
zo is het park begonnen.

ENGLISH

1. Keukenhof Gardens

CONT'D OVER
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2. Keukenhof Gardens, also known as the Kitchen Gardens, are located just outside the 
town of Lisse in the Netherlands. Nature lovers and flower lovers certainly do not want to 
miss the world's largest flower garden. There are 15 kilometers of walking paths full of 
beautiful flowers that stretch as far as the eye can see. Keukenhof Gardens is open from 
March 22 until May 20, so if you want to make this part of your visit to the Netherlands, it's 
important to plan accordingly.

3. Each year there is a theme incorporated into the garden, and visitors can see pavilions 
full of some very unique flower shows. There are also flower bulbs for sale there at the 
beginning of the season. To see flowers used in some incredible floats, you'll want to 
check out the garden's website and look for the date of the annual flower parade, which 
is usually held sometime in April. It's the most famous parade in the Netherlands.

4. In addition to enjoying the park on foot, you may also wish to rent a bicycle and ride 
around the grounds so that you can see more of it. Another option is to ride on the 
whisper boats, which are silent and environmentally friendly because they are driven by 
electric motors. Each boat trip lasts a little over an hour. Tickets for the boat trips are 
available near the windmill inside the park.

5. The park is situated in a hunting area that dates back to the fifteenth century. It was part 
of a rich merchant's estate, but in 1949, the mayor of Lisse decided to organize an open-
air flower exhibition, which is how the park began.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

huren to rent verb

miljoen million (1,000,000) numeral

uur hour noun neutral

willen to want verb

rijke rich adjective
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buiten outside preposition masculine

zien to see verb

besluiten decide verb

winnen win verb

fiets bicycle noun feminine

SAMPLE SENTENCES

Ik ga voor vanavond een DVD huren.
 

"I will rent a DVD for tonight."

Het programma werd door een miljoen 
mensen bekeken.

 

"The program was watched by one million 
viewers."

Er zijn daar meer dan een miljoen 
mensen.

 

"There are more than a million people."

Een uur kost drie euro.
 

"One hour costs three euros."

Hij wil chinees eten maar zij wil italiaans.
 

"He wants Chinese food, but she wants 
Italian."

Ik wil een pen kopen.
 

"I want to buy a pen."

Zijn vader is een rijke man.
 

"His father is a rich man."

De vrouw veegte buiten.
 

"The woman swept outside."

Ik ga elke naar buiten om te trainen.
 

"I go out to exercise every day."

Zonder bril kan ik niet goed zien.
 

"Without glasses I can’t see well."

Hij zag een mooie vrouw.
 

"He saw a beautiful woman."

Ik wil dat programma zien.
 

"I want to see that program."
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Hij heeft besloten om op dieet te gaan.
 

"He decided to go on a diet."

De man won de race.
 

"The man won the race."

Nummer 211 wint de race.
 

"Number 211 wins the race."

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."

CULTURAL INSIGHT

Elk jaar worden meer dan 7 miljoen bloembollen in het Keukenhof ingeplant, en er zijn ook 
meer dan 2500 bomen van 87 verschillende rassen verspreid over het park. Meer dan 44 
miljoen mensen bezochten het park in de laatste 60 jaar, en volgens de website van het park, 
is het de meest gefotografeerde plek ter wereld. Keukenhof is de grootste bloembollenpark in 
de wereld en tegelijk ook de grootste beeldentuin van Nederland. Het deel van het park dat 
bekend staat als de Walk of Fame is vol met tulpen die vernoemd zijn naar bekende 
personen. Keukenhof heeft ook prijzen gewonnen als de meest gewaardeerde attractie van 
Europa. 

A Marvellous Park
 

Every year, workers plant more than seven million flower bulbs in Keukenhof Gardens, and 
there are more than 2,500 trees of eighty-seven different varieties located throughout the 
park. Over forty-four million people have visited the park in the last sixty years, and according 
to the park's website, it is the most photographed place in the world. Keukenhof Gardens is 
the largest bulb flower park in the world and also the largest sculpture park in the 
Netherlands. The part of the park known as the Walk of Fame is full of tulips that are named 
after famous people. Keukenhof Gardens has also won prizes as the most valued attraction in 
Europe. 
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DUTCH

1. Drijvende Bloemenmarkt

2. De Drijvende Bloemenmarkt, of kortweg Bloemenmarkt, is de enige drijvende 
bloemenmarkt in de wereld. Het vindt plaats op de Singel in Amsterdam. De Singel 
diende lange tijd als verdedigingsgracht voor de stad tot Amsterdam buiten de grenzen 
van de gracht uitbreidde.

3. Elk kraampje van de 15 bloemisten in de Drijvende Bloemenmarkt ligt op een ponton in 
het kanaal, en u voelt zelfs niet dat de markt drijft! De allereerste drijvende markt werd in 
1862 gehouden, maar als u vandaag de dag op zoek bent naar allerlei bloemen, is de 
drijvende Bloemenmarkt de plek om ze te vinden. U vindt er zelfs een aantal 
ongelooflijke hybride rassen die u beslist nog nooit eerder hebt gezien. De markt 
verkoopt ook een aantal zaden en bloembollen, één van de top exportproducten van 
Nederland. U kunt zelfs wat extra betalen om ze naar huis te laten verzenden , maar dat 
heeft de neiging om een beetje prijzig te zijn. Hou er dus rekening mee dat u meestal 
geen bloembollen of levende planten kunt meenemen op een vliegtuig als u terug naar 
huis vliegt.

4. Naast alles wat met bloemen te maken heeft, vindt u er ook een aantal Nederlandse 
souvenirs, vooral in de kramen tegenover de markt. Soms lijkt het wel of de 
souvenirwinkels de Bloemenmarkt tegenwoordig overschaduwen.

5. De bloemenmarkt is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 6 en op zaterdag van 
9 tot 5. Op zondag is het gesloten. U hoeft echt helemaal niets te kopen om van al dat 
moois op de markt te genieten. Het is een leuke plek om te wandelen en te genieten van 
de natuur midden in het bruisende leven van de rest van de stad.

ENGLISH

1. Floating Flower Market

CONT'D OVER
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2. The Floating Flower Market, or Bloemenmarkt, is the only floating flower market in the 
world. It's on the Singel Canal in Amsterdam. The Singel Canal served as the city's moat 
for many years until Amsterdam expanded beyond the limits of the moat.

3. Each of the stalls of the fifteen florists located in the Floating Flower Market sits on a 
pontoon in the canal, and you can't even tell that the market is floating! The very first 
floating market was held in 1862, and today, if you're looking for any kind of flower, the 
Floating Flower Market is the place to find it. You'll even find some incredible hybrid 
varieties that you've never seen before. The market also sells a number of seeds and 
flower bulbs, which are two of the top exports in the Netherlands. You can even pay to 
ship them home, although that does tend to get a bit pricey. Just remember that you 
usually can't take bulbs or live plants on an airplane when you're ready to fly home.

4. In addition to everything having to do with flowers, you can also find a number Dutch 
souvenirs, especially in the stalls across from the market. The souvenir shops can seem 
to overshadow the Floating Flower Market these days, though.

5. The flower market is open Monday through Friday from nine until six and Saturday from 
nine until five. It's closed on Sunday. You don't even have to buy anything to enjoy the 
market's beautiful splendor. It's a great place to walk and enjoy nature among the 
bustling of the rest of the city.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

nooit never adverb

overal everywhere adverb

betalen to pay verb

tijd time noun

markt market noun masculine

voelen to feel verb
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bloem flower noun feminine

zaterdag Saturday noun masculine

verzenden send verb

vliegen fly verb

SAMPLE SENTENCES

Zeg nooit nooit!
 

"Never say never!"

Zij vergeet nooit haar huiswerk.
 

"She never forgets her homework."

Je kunt een credit card bijna overal 
gebruiken.

 

"You can use a credit card almost 
everywhere."

De klant betaalde bij de kassa.
 

"The customer paid at the register."

Ik betaal altijd contant.
 

"I always pay cash."

Hebben jullie tijd vanavond?
 

"Do you have time tonight?"

Ik koop mijn vis op de markt.
 

"I buy  my fish at the market."

Ik voel me vanavond geweldig.
 

"I feel wonderful tonight."

Deze bloemen alstublieft.
 

"These flowers please."

Morgen is het zaterdag.
 

"It's Saturday tomorrow."

Elke zaterdag is er een vlooienmarkt.
 

"There's a flea market every Saturday."

Ik zal de brief vanavond verzenden.
 

"I will send the letter tonight."

Ik moet het morgen verzenden.
 

"I have to send it tomorrow."

De passagiers vlogen met een vliegtuig.
 

"The passengers flew on the airplane."

CULTURAL INSIGHT
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Nederland exporteert meer dan 3 miljard bloembollen per jaar, en hoewel de drijvende 
Bloemenmarkt bekend staat als een van de beste plaatsen in de wereld om bloemen te 
kopen, is het vooral bekend om haar tulpen, de meest voorkomende bloem in Nederland. In 
1637 werden tijdens een periode, Tulpenmanie genoemd, een aantal tulpenbollen verkocht 
aan een prijs die meer dan tien keer het jaarlijks inkomen van een vakman bedroeg. Uit 
historische gegevens blijkt dat er bijna 5 hectare grond nodig was om slechts een enkele bol 
kopen tijdens die Tulpenmanie. Het tulpseizoen in Nederland wordt gekenmerkt door 
kilometers lange velden met tulpen in prachtige kleuren die het landschap in een kleurtapijt 
omtoveren. 

So Many Flowers! 

The Netherlands exports more than three billion flower bulbs each year, and while the 
Floating Flower Market is known for being one of the best places in the world to buy flowers, it 
is especially known for its tulips, which are the most widespread flower throughout the 
Netherlands. In 1637, during a time called Tulip Mania, some tulip bulbs sold for more than 
ten times the yearly income of a skilled craftsman. Records show that 12 acres of land were 
used to purchase just one bulb during Tulip Mania. Tulip season in the Netherlands is 
characterized by square miles of tulips in bright colors carpeting the landscape. 
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DUTCH

1. De Amsterdamse Grachten

2. Een van de meest mooie kanten van Amsterdam zijn natuurlijk haar grachten, en die zijn 
werkelijk overal. De stad staat daarom ook bekend als het 'Venetië van het Noorden' en 
veel van die grachten zijn er al sinds het begin van de 14de eeuw. Andere kanalen 
dateren uit de 17de eeuw, toen de stad op een hoogtepunt was.

3. Vandaag zijn er ongeveer 90 eilanden en meer dan 1200 bruggen verspreid over de 
stad Amsterdam. De grachten waaieren uit vanaf het centrum van de stad en eindigen in 
gebieden die vroeger werden gebruikt om voertuigen parkeren omdat die niet in de stad 
werden toegelaten. In feite zijn de grachten vandaag nog steeds een van de beste 
manieren om zich in de stad te verplaatsen. U zult ondervinden dat openbaar vervoer via 
de grachten de beste manier is om de toeristische bestemmingen in heel Amsterdam te 
bereiken.

4. Men ziet ook veel van de speciale evenementen in de stad plaatsgrijpen op de kanalen, 
zoals bootparades en schaatsen.  Er is echter één ding wat je niet ziet—mensen die 
zwemmen in de grachten. Bewaar uw zwemkleding voor andere bestemmingen in 
Nederland, omdat woonboten hun afvalwater in de grachten dumpen. Het goede nieuws 
hierbij is dat de grachten drie keer per week worden gespoeld, dus slechte geurtjes 
komen niet uit de grachten. U zou niet eens weten wat er daar aan de hand is!

5. De vier nieuwste grachten zijn de Brantasgracht, Seranggracht, Majanggracht, en 
Lamonggracht. Die worden geflankeerd door enkele van de meest interessante en 
innovatieve huizen in Amsterdam.

ENGLISH

1. Amsterdam Canals

CONT'D OVER
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2. One of the most beautiful things about the city of Amsterdam in the Netherlands is all of 
the canals that are everywhere. The city is known as the "Venice of the North," and many 
of the canals have been there since the early part of the fourteenth century. Additional 
canals date to the seventeenth century, which was when the city was in its heyday.

3. Today, there are about ninety islands and over 1,200 bridges inside the city of 
Amsterdam. The canals fan out from the center of the city and end in areas that were 
once used to park vehicles because they were not allowed in the city. In fact, today the 
canals are still one of the best ways to get around the city. You'll find public transportation 
on the canals to be the best way to get between tourist destinations throughout 
Amsterdam.

4. You'll also see many of the city's special events, like boat parades and ice skating, taking 
place on the canals. However, one thing you won't see is people swimming in the canals. 
Save your swimsuits for other destinations in the Netherlands because houseboats do 
dump their sewage into the canals. The good news about this is that the canals are 
flushed out three times a week, so there are no foul smells coming from them. You 
wouldn't even know that this is going on there!

5. The four newest canals are the Brantasgracht, Seranggracht, Majanggracht, and 
Lamonggracht. They are lined with some of the most interesting and innovative houses 
in Amsterdam.

VOCABULARY

Dutch English Class Gender

eindigen end adverb

parkeren park noun

bekend well-known adjective

openbaar public adjective

eiland island noun neutral
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innovatieve innovative adjective

nieuwste newest adjective

verspreid scattered adverb

gracht canal noun

zwemmen to swim noun

SAMPLE SENTENCES

Hoe zal dit verhaal eindigen?
 

"How will this story end?"

Je mag daar niet parkeren.
 

"You are not allowed to park there."

Hij is een bekende pianist.
 

"He is a well-known pianist."

Ik gebruik elke dag het openbaar 
vervoer.

 

"I use public transportation every day."

Een veerboot verbindt een eiland met 
het vasteland.

 

"A ferry connects the island to the 
mainland."

Aruba is een mooi eiland.
 

"Aruba is a beautiful island."

Wat een innovatieve huizen staan daar!
 

"There are some innovative houses!"

Heb je de nieuwste cd van Tiesto al?
 

"Do you already have Tiesto's newest 
CD?"

De papieren liggen verspreid over de 
grond.

 

"The papers are scattered on the floor."

Een huis aan een gracht is erg duur.
 

"A house on a canal is very expensive."
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De grachten van Amsterdam zijn s-
avonds verlicht.

 

"The Amsterdam Canals light up at night."

De zwaan zwemt in het meer.
 

"The swan is swimming in the lake."

De octopus zwemt onder water.
 

"The octopus is swimming underwater."

Ik hou van zwemmen.
 

"I like swimming."

CULTURAL INSIGHT

De grachten in Amsterdam staan nu op de UNESCO Werelderfgoedlijst, wat toch wel hun 
culturele en fysieke betekenis aangeeft. Elk van de grachten draagt een naam en de drie 
belangrijkste grachten zijn de Keizersgracht, Prinsengracht, en de Herengracht. Een ander 
belangrijk kanaal om te herkennen is de Singel, de verdedigingsgracht van stad in de 

middeleeuwen tot laat in de 16de eeuw. Langs de Singel (en erop drijvend) vindt u de 
Bloemenmarkt, de beroemde bloemenmarkt in Amsterdam. Er is ook een huis dat 
vermoedelijk is het smalste in de wereld is en de Munttoren, die deel uitmaakte van een poort 
in de stadsmuren tijdens de Middeleeuwen. 

The Veins of the City
 

The canals in Amsterdam are now on the UNESCO World Heritage List, which indicates that 
they are of cultural and physical significance. Each of the canals has a name, and the three 
main canals are the Keizersgracht, Prinsengracht, and Herengracht. Another important canal 
to know is the Singel, which was the city's moat in the Middle Ages until late in the sixteenth 
century. Along the Singel (and floating on it) you will find the Bloemenmarkt, which is the 
famous flower market in Amsterdam. There is also a house that's supposedly the narrowest in 
the world and the Munttoren Tower, which was part of a gate for the city walls during Medieval 
times. 
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