
Woordenschat van unité 21 tot en met 28 
 
  à 
    (donner) à (Joëlle) aan (Joëlle geven) 22 
    de (2) heures à (5) heures van (2) uur tot (5) uur 22 
  acheter* kopen 24 
 un agent (de police) een agent, politieagent 23 
  aider helpen 23 
 l' anglais (m.) (het) Engels 21 
 une année een jaar (duur) 23 
  après (une heure) na (een uur) 25 
  après-midi: cet après-midi (m.) vanmiddag 22 
  arriver komen, aankomen 26 
  attendre wachten (op), verwachten 28 
   attention: faire attention opletten, oppassen 24 
  au (à + le): (je vais) au (village) (ik ga) naar het (dorp) 24 
  autre, autre ander 23 
  aux (à + les):  (ik geef de cd) aan de (kinderen)  24 
     (je donne le CD) aux (enfants)   
  avant (la leçon) vóór (de les) 26 
 un avion een vliegtuig 23 
    en avion met het vliegtuig 23 
 une balle een bal (klein) 26 
 une banane een banaan 24 
 un bateau, des bateaux een schip, boot 26 
    en bateau met de boot, met het schip 26 
  beaucoup: Je parle beaucoup. veel: Ik praat veel. 21 
    beaucoup de (chats) veel (katten) 21 
  besoin: avoir besoin de (stylos) (pennen) nodig hebben 23 
 le beurre de boter 27 
  bientôt: à bientôt tot binnenkort 26 
 une bouteille een fles 27 
    une bouteille d'eau een fles water 27 
  Bravo! Bravo! Geweldig! 24 
 un camion een vrachtwagen 23 
    en camion met de vrachtwagen 23 
 une carotte een wortel (groente) 24 
 une carte een kaart 26 
 un centime [c] een centiem 27 
  cet (élève) deze, die (leerling) 22 
 un champignon een paddenstoel 24 
  chaque (jour),  elke, iedere (dag / week) 23 
    chaque (semaine)   
 la charcuterie de fijne vleeswaren 27 
  chaud, chaude warm 26 
    avoir chaud het warm hebben 26 
 le chocolat de chocolade 28 
  combien? hoeveel? 27 
    combien de (chansons)? hoeveel (liedjes)? 27 
    Ça fait combien? Hoeveel is het samen? 27 
  comprendre begrijpen, verstaan 24 
  compter tellen 27 
 la confiture de jam, confituur 27 
  coûter kosten 27 
    Combien coûte le beurre? Hoeveel kost de boter? 27 
  d'abord eerst, vooreerst 26 
  d'accord akkoord, oké, goed 28 
  de: de la (confiture) --- (jam) 27 
  demi: (7 h) et demie half(acht), 7.30 u 22 
  dernier, dernière laatste 23 
 un dessert een dessert, nagerecht 28 
  dimanche (m.) zondag 22 



 un dîner een middagmaal, lunch (in België) 25 
 un directeur een directeur 23 
 une directrice een directrice 23 
  divorcé, divorcée gescheiden 21 
 un docteur een dokter, geneesheer 23 
 un doigt een vinger 26 
  donner (à Luc) geven (aan Luc) 22 
  dormir slapen 25 
  du: du (jambon) --- (ham) 27 
 l' eau (v.) het water 27 
 un e-mail een e-mail 26 
  en: en (août) in (augustus) 23 
  encore: J'ai encore un frère. nog: Ik heb nog een broer. 21 
  enfin ten slotte, eindelijk 26 
  entendre horen 28 
  envie: avoir envie de (poires) zin hebben in (peren) 28 
   et: Et avec ça? Nog iets anders? 27 
  eu (avoir): j'ai eu (chaud) ik heb (het warm) gehad 26 
 un euro [€] een euro 27 
  faim: avoir faim honger hebben 28 
  faire: Ça fait (8) euros. Het is (8) euro. 27 
  faut: il faut (travailler) men moet (werken),  28 
     jullie moeten (werken)  
 un film een film, speelfilm 22 
 une fois een keer, maal 28 
  froid, froide koud 26 
    avoir froid het koud hebben 26 
 le fromage de kaas 27 
 un fruit een vrucht, stuk fruit 24 
  gagner winnen 26 
    j'ai gagné ik heb gewonnen 26 
 un gramme (de fromage) [g] een gram (kaas) 27 
 la gymnastique ('la gym') het turnen 25 
  habiller: (s')habiller (zich) kleden, aankleden 25 
    je m'habille ik kleed me aan 25 
  heure: Il est 7 h et demie. Het is half(acht), 7.30 u 22 
  heureux, heureuse (l'h) gelukkig 28 
  hier gisteren 26 
 une jambe een been 26 
 le jambon de ham 27 
  jeudi (m.) donderdag 22 
  jouer   
    jouer à (la balle) met (de bal) spelen 26 
    jouer aux cartes kaartspelen 26 
    jouer de la (guitare) (gitaar) spelen 21 
    jouer du (piano) (piano)spelen 21 
 un jour een dag 22 
 une journée een dag (duur) 25 
  jusqu'à (10 h) tot (10 u) 22 
    jusqu'à (l'école) tot aan (de school) 23 
 un kilo(gramme) (de poires) [kg] een kilo(gram) (peren) 27 
    (2 €) le kilo (2 €) per kilo 27 
 un kiwi een kiwi 24 
  laver: (se) laver (zich) wassen 25 
    je me lave ik was me 25 
 un légume een groente 24 
    se lever opstaan 25 
    je me lève ik sta op 25 
  lire*: je lis, tu lis, il lit lezen: ik lees, jij leest, hij leest 25 
  lundi (m.) maandag 22 
 un magasin een winkel 24 
 une main een hand 26 



  malade, malade ziek 28 
 un malade, une malade een zieke 28 
  malheureux, malheureuse ongelukkig 28 
  manger eten 24 
  mardi (m.) dinsdag 22 
 un match (de foot) een (voetbal)wedstrijd 22 
  matin: ce matin vanmorgen 22 
  méchant, méchante boosaardig, slecht 21 
 la mer de zee 21 
  mercredi (m.) woensdag 22 
 un million een miljoen 23 
    un million de (DVD) een miljoen (dvd's) 23 
  minuit (m.) middernacht 22 
    à minuit om middernacht 22 
    Il est minuit. Het is middernacht. 22 
 un mois een maand 23 
    le mois de (mai) de maand (mei) 23 
 un mot een woord 23 
  nager zwemmen 26 
 la nuit 's nachts 22 
    cette nuit vannacht 22 
  on (joue) men (speelt), we/ze (spelen) 22 
 un oncle een oom 21 
 une orange een sinaasappel 24 
  parce que (Tim est ici) omdat (Tim hier is) 23 
  Paris Parijs 23 
  parler (à Sam) spreken, praten (met/tegen Sam) 21 
    parler (français) (Frans) spreken 21 
  partir vertrekken, weggaan 25 
  passer voorbijgaan, langskomen 23 
    passer (l'après-midi) (de namiddag) doorbrengen 26 
 un pays een land (staat) 21 
  pendant (la leçon) tijdens (de les), gedurende 23 
 un petit déjeuner een ontbijt 25 
 un peu een beetje 21 
  peu 
    Elle parle peu. Ze praat weinig. 21 
    peu de (chiens) weinig (honden) 21 
  peur: avoir peur bang zijn, schrik hebben 24 
    avoir peur de (ce chien) schrik hebben van (die hond),  24 
     bang zijn voor  
    avoir peur de (tomber) bang zijn om te (vallen) 24 
  plus (vite) meer (+ snel = sneller) 23 
 une poire een peer 24 
 une pomme een appel 24 
 une pomme de terre een aardappel 24 
 un pot een pot 27 
  pourquoi? waarom? 28 
  pouvoir - mogen 24 
   - kunnen 24 
  prendre nemen 23 
  près de (la mer) dicht bij (de zee) 21 
 un prix een prijs 27 
 une promenade een wandeling 26 
    faire une promenade een wandeling maken 26 
  puis vervolgens, dan, daarna 26 
  quel (garçon)? quelle (fille)? welke (jongen)? welk (meisje)? 16 
  quelque chose (m.) iets 28 
  quoi?: (Tu fais) quoi? Wat (doe je)? 28 
  raconter vertellen 26 
 un repas een maaltijd 25 
  revoir: Au revoir! Tot ziens! Tot weerziens! 27 
  rien: ne...rien niets 28 



    Je ne fais rien. Ik doe niets. 28 
 une route een baan, weg 23 
 une salade een sla 24 
  samedi (m.) zaterdag 22 
 une semaine een week 22 
  seul, seule alleen(staand) 21 
 le soir 's avonds 22 
    ce soir vanavond 22 
  sortir (de l'école) (de school) buitengaan,  25 
      gaan uit (de school)  
 un souper een avondmaal (in België) 25 
 le sucre de suiker 27 
 un supermarché een supermarkt 27 
 une tante een tante 21 
  tard: (commencer) tard laat (beginnen) 22 
 une tartine een boterham 28 
  une télé:  à la télé op de televisie 22 
 une tomate een tomaat 24 
  tomber vallen 24 
  tôt: (arriver) tôt vroeg (aankomen) 26 
  tout alles 23 
  travailler werken 21 
  trop (loin) te (ver) 24 
    trop de (livres) te veel (boeken) 24 
  trouver vinden 28 
  vendredi (m.) vrijdag 22 
  venir komen 21 
 la viande het vlees 28 
 un village een dorp 21 
 une ville een stad 21 
  voir*: je vois, tu vois, il voit zien: ik zie, jij ziet, hij ziet 22 
 un voisin een buurman, buur 25 
 une voisine een buurvrouw 25 
  voudrais: Je voudrais  k wil graag (suiker).  27 
    (du sucre).   Ik zou (graag) (suiker) willen. 
  vouloir willen 22 
 un week-end een weekend 22 
 


