
begroeten (to greet) 

Goedemorgen! Good morning. 

Goedemiddag. Good afternoon. 

Goedenavond. Good evening. 

Hoi, leuk dat je er bent. Hi, nice that you are here. 

Dag Mohammed. Hi Mohammed. 

Hallo, welkom. Hello, you're welcome. 

Leuk je weer te zien. Nice to see you again. 

Tot ziens. See you (later). 

Fijn weekend. Have a nice weekend. 

Tot de volgende keer. See you next time. 

Tot volgende week. See you next week. 

Tot de volgende les. See you next lessons. 

Bedankt voor je hulp. Thanks for your help. 

Graag gedaan. You're welcome. 

Hoe is het met jou? How are you? 

Hoe gaat het met jou? How are you? 

Met mij gaat het goed. I'm fine. 

Met mij gaat het niet zo goed. With me it's not so good. 

Met mij gaat het slecht. With me it's going bad. 
 

naam (name) 

Hoe heet jij? What's your name? 

Ik ben Josina. I am Josina. 

Ik heet Jaap. My name is Jaap. 

Mijn naam is Gerben. My name is Gerben. 

Mijn voornaam is Josina. My first name is Josina. 

Mijn achternaam is Poeder. My last name / surname is Poeder. 
 

Op een formulier bedoelen ze met naam meestal je achternaam.  

Met roepnaam bedoelen ze je voornaam. 
On a form they usually mean your surname when they ask your name. 

With 'callingname' they mean your first name. 
 

adres (address) 

Waar woon jij? Where are you living? 

Ik woon in Zwolle in de IJsselhallen. I live in Zwolle in the IJsselhallen. 

In welke straat woon jij? What street are you living? 

Ik woon in de Rieteweg. I live in the Rieteweg. 

Op welk nummer woon jij? What number are you living. 

Op nummer vier (4). On number four (4) 
 

Waar kom jij vandaan? Where are you come from.  

Ik kom uit Syrië. I come from Syria. 

In welk land woon jij nu? In what country are you living now? 

Ik woon nu in Nederland. Now I live in the Netherlands. 



burgelijke staat (marital status) 

Ik ben getrouwd. I'm married. 

Hij is mijn man. He is my husband. 

Ik ben haar man. I'm her husband. 

Zij is mijn vrouw. She is my wife. 

Ik ben zijn vrouw. I'm his wife. 

Ik ben niet getrouwd. I'm not married. 

Ik heb een vriend. I have a boyfriend. 

Ik heb een vriendin. I have a girlfriend. 

Ik ben alleen. I'm single. 

Ik ben vrijgezel. I'm a bachelor. 

 

leeftijd (age) 

Wanneer ben jij geboren? When are you born? 

Ik ben geboren op 22 januari 1970. I was born 22 January 1970. 

Ik ben geboren op 22-01-1970. I was born 22 January 1970. 

Hoe oud ben jij? How old are you? 

Hoeveel jaar ben jij? How old are you? 

Ik ben 46 jaar. I'm 46 years old. 

Mijn leeftijd is 46 jaar. My age is 46. 

Ik ben jonger dan mijn man. I'm younger than my husband. 

Mijn man is ouder. My husband is older. 

 

familie / gezin (family) 

Ik heb een grote familie. I have a big family. 

Ik heb een gezin. I have a family. 

Zij heeft vier kinderen. She has four children. 

Ik heb vier dochters. I have four daughters. 

Jij hebt alleen meisjes. You have only girls. 

Wij hebben geen zoon. We don't have a son. 

 

 enkelvoud (singular) meervoud (plural) 

father de vader / papa de vaders / de papa's 

mother de moeder/ mama de moeders / de mama's 

child het kind de kinderen 

son de zoon de zonen 

daughter de dochter de dochters 

sister de zus de zussen 

brother de broer de broers 

grandfather de opa de opa's 

grandmother de oma de oma's 

cousin de neef de neven 

niece de nicht de nichten 

aunt de tante de tantes 

uncle de oom de ooms 



tellen (count) 

0 nul 

1 één 11 elf 21 eenentwintig 

2 twee 12 twaalf 22 tweeëntwintig 

3 drie 13 dertien 23 drieëntwintig 

4 vier 14 veertien 24 vierentwintig 

5 vijf 15 vijftien 25  vijfentwintig 

6 zes 16 zestien 26 zesentwintig 

7 zeven 17 zeventien 27 zevenentwintig 

8 acht 18 achttien 28 achtentwintig 

9 negen 19 negentien 29 negenentwintig 

10 tien 20 twintig 30 dertig 

 

tientallen (tens) 

10 tien 60 zestig 

20 twintig 70 zeventig 

30 dertig 80 tachtig 

40 veertig 90 negentig 

50 vijftig 100 honderd 

 

honderdtallen (hundreds) 

100 honderd 600 zeshonderd 

200 tweehonderd 700 zevenhonderd 

300 driehonderd 800 achthonderd 

400 vierhonderd 900 negenhonderd 

500 vijfhonderd 1000 duizend 

 

ontkennen: geen / niet / nee 

Ik spreek geen Nederlands. I don't speak Dutch. 

Ik heb geen fiets. I don't have a bicycle. 

Nee, ik drink geen koffie. No, I do not drink coffee. 

Nee, nu niet. No, not now. 

 

beroepen (occupation) 

Wat is je beroep? What's your job? 

Wat voor werk doe je? What's your job? 

Ik ben .... I'm .... 

 

bakker baker fietsenmaker bicycle repairman 

leraar teacher dokter doctor 

boer farmer vrachtwagenchauffeur truck driver 

student student buschauffeur bus driver 

opticiën optician muzikant musician 

tandarts dentist ic-ter IC-ter 

winkelier merchant  



dagen van de week (days of the week) 

zondag Sunday 

maandag Monday 

dinsdag Tuesday 

woensdag Wednesday 

donderdag Thursday 

vrijdag Friday 

zaterdag Saturday 

 

Ik heb les op dinsdag en donderdag. On Tuesday and Friday I've lessons. 

Op zondag ga ik naar de kerk. On Sunday I go to church. 

 

maanden van het jaar (months of the year) 

januari January 

februari February 

maart March  

april April 

mei May 

juni June 

juli July 

augustus August 

september September 

oktober October 

november November 

december December 

 

Op 21 maart begint de lente. At 21 March spring begins. 

Op 21 juni begint de zomer. At 21 June summer begins. 

Op 21 september begint de herfst. At 21 September autumn begins. 

Op 21 december begint de winter. At 21 December winter begins. 

 

Wij schrijven de maanden en dagen niet met hoofdletters. 

We don't write the months and days with capital letters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


