E-shopping
Do you find it challenging to go shopping?
Schedule your next shopping trip together with your
tutor and find out all about hotspots, specialty stores,
ingredient names and other things you normally never
manage to find. Learn and practice responding to all ‘funny’
questions at the counter or in a street market.

Questions and answers in a shop
Dag
Goedemorgen/middag
Wie is er aan de beurt?
Ik ben aan de beurt
Zij is aan de beurt
Wat kan ik voor u doen?
Wat kan ik voor je doen?
Kan ik u helpen?
Kan ik je helpen?
Zeg het maar / Zegt u het het maar
Ik wil graag ……
Verder nog iets? Anders nog iets?
Ik wil ook graag…..
Ik zoek een …….
Kunt u me misschien helpen?
Mag ik u / je iets vragen?
Nee, dank je, ik kijk even rond
Kan ik u helpen of kijkt u even rond?
Heeft u misschien…..?
Heeft u ook…..?
Nee, helaas, dat hebben we niet
de kassa

de boodschappentassen

Hello
Good morning/afternoon
Who is next?
It’s my turn
It is her turn
How can I help you?
How can I help you?
How can I help you?
How can I help you?
Tell me please (how can I help you)
I would like ……
Anything else?
Can I also have……….
I am looking for a ……..
Could you help me please?
Can I ask you something please?
No thanks, I am just looking around
Can I help you or are you just looking around?
Do you perhaps have……?
Do you also have…..?
No, sorry, we don’t have that
de cassière

het winkelwagentje

het winkelmandje

Groenten & Fruit

All fruit and vegetables have the article 'de'.
De appel, het appeltje en de appeltjes, de peer, de sinaasappel, de banaan, een tros bananen, de druif,
een tros druiven, de citroen, de limoen, de bes, een doosje bessen, rode bessen, blauwe bessen,
kruisbessen, de kers, de ananas, de mango, de passievrucht, de mandarijn, een net mandarijnen, de
perzik, de nectarine, de granaatappel, de grapefruit, de papaja, de avocado, de knoflook, de gember, de
ui, de prei, de lente-ui, een bosje uien, de aardappel, een zak aardappels, de zoete aardappel, de
champignon, de paddenstoel, de bloemkool, de biet, een bosje biet, de wortel, de komkommer, de sla,
de romeinse sla, de eikeblad sla, een krop sla, een krop andijvie, de doperwt, de kool, de witte kool, rode
kool, groene kool, chinese kool, de boerenkool, de aubergine, de tomaat, de koolraap, de rabarber, de
spinazie, de paprika, de peper, de rode peper, de groene peper, de boon, de tuinboon, de snijboon, de
taugé.
de prei

de paprika
doosje bosbessen

de spinazie

de sla

de granaatappel
de aardappelen
de brocolli
de appeltjes

de pompoen

de tomaten

de avocado
de ananas

de bleekselderij

de bloemkool

de knoflook
de citroen

de komkommer

de uien

de champignons

het zuurdesembrood
de hagelslag

de croissants

de goudse kaas

de krentenbollen
de bolletjes
de appelstroop

de yoghurt
De edammer kaas
de melk

de pindakaas
een witbrood

de kwark

de chocoladereep

een bruinbrood

de eierkoeken

de stroopwafels

de tofu

de kip

de makreel
de koolzaadolie

de falafel
de haring

de hummus

het zeewier

Het varkentje

de zalm

de koe
het lammetje

Wat koop jij op de markt in Rotterdam?

de rijst

de kikkererwten

het suiker

de olijfolie

de bloem

de macaroni
de spaghetti
de bruine bonen

de pannenkoekenmix

de mais korrels

de kokosmelk

de vuilniszakken

het afwasmiddel

het flosdraad

de tandenstokers
de tandenborstel

de schuursponsjes

de tandpasta

de schoonmaak doekjes

het toiletpapier

het scheerschuim

Book your session!
www.flowently.com

