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K E N N I S M A K E N
E N  A F S P R E K E N



 

Hallo, 

Ik ben Kim.

Ik ben 26 jaar.  

Ik kom uit Mexico.  

Ik ben nu twee jaar in Nederland.  

Ik woon in Amsterdam

Ik werk bij een bank in Rotterdam.  

Ik ga elke dag met de trein naar Rotterdam.  

  

 

Lees de woordenlijst en luister naar de opname

In de ochtend, middag en avond.

 

E VEN

VOORSTELLEN

T I P S 4 T A A L

Mijn vriend is Nederlander en hij heet Martijn.  

Hij is docent en hij was voor een stage in Mexico

en vier jaar geleden heb ik hem daar ontmoet.   

Ik spreek nu redelijk Nederlands.  

Met Martijn spreek ik soms een beetje Spaans of

Engels, maar nu spreken we meestal Nederlands.  



 

achternaam (de) 

adres (het) 

agenda (de) 

al 

april 

arts (de) 

augustus 

avond (de) 

bank (de) 

beamer (de) 

beantwoorden 

beetje

beker (de) 

bibliotheek (de) 

bij bioscoop (de) 

bord (het)

café (het) 

cd-speler (de) 

computer (de) 

concert (het) 

cursusboek (het)  

dag (de) 

deur (de) 

deze 

dier (het) 

dierentuin (de) 

dinsdag 

discotheek (de) 

doen 

donderdag 

dorp (het) 

drinken 

dubbel 

een 

elke 

en

  

 

W OORDENLIJST



 

 1. Eet meer groente en fruit: 

 

200-250 gram per dag ieder

Slechts 1 op de 7 volwassenen (15%) eet voldoende groente en fruit (200

gram/dag); we eten slechts 139 gram groente en zelfs maar 113 gram fruit.

Bij kinderen is het vaak nog erger gesteld.

 

2. Eet meer (ongezouten) noten

 

Het advies is om een handje noten (15 gram) per dag te eten. We eten

slechts ongeveer een kwart hiervan: 4 gram. Slechts 7% van de

volwassenen eet het aanbevolen handje noten per dag – dat terwijl

pindakaas (gemaakt van 100% pinda’s) ook gewoon meetelt.

 

3. Eet wekelijks peulvruchten

 

Peulvruchten blijken we gemiddeld slechts eens in de drie weken te eten.

 

4. Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken

 

We drinken er veel te veel van, gemiddeld 337 gram (pakweg anderhalf

glas) per dag. Mannen tussen 19 en 51 jaar zelfs bijna een halve liter per

dag.

 

5. Eet minder zout
 

Terwijl de aanbevolen maximum hoeveelheid zout 6 gram per dag is,

eten we er gemiddeld meer dan 8. De helft van de mannen zelfs meer

dan 9,7 gram per dag. Slechts 1 op de 33 mannen (3%) en 1 op de 5

vrouwen (19%), eet niet te veel zout. Het overgrote deel (80%) van het

zout dat wordt geconsumeerd is toegevoegd aan producten in de

supermarkt. Let dus op bij wat je koopt.

  

 

Jij gaat jouw gewrichten opwarmen.

 

Luister naar de audio terwijl je de Work-Out doet:

 
A.  Work-Out 1

20 Jumping Jack

3    Burpees

5   Squat

 

B. Work-Out 2

15  Jumping Jack

4   Burpees

10  Squat

 

C. Work-Out 3

15  Jumping Jack

4   Burpees

10  Squat

 

 

 

 

T I P S 4 F O O D

T I P S 4 F I T   W O R K - O U T


