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fietsen
de fiets
het fietspad
het verkeer

de helm
de kleding

de bergen
de mountainbike

de route
het bos

remmen
trappen

andare in bici(cletta)
la bici(cletta)
la pista ciclabile
il traffico

il casco
i vestiti

le montagne
il mountainbike/ la bici di
montagna
la corsia
il bosco

frenare
pedelare

il meccanico
la gomma
una gomma a terra
la catena
il freno
riparare

il ciclismo
la tappa
il vincitore
il giro

de fietsenmaker
de band
een lekke band
de ketting
de rem
repareren

de wielersport
de etappe
de winnaar
de ronde
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FALO'S WOORDENLIJST

FALO'S
ITALIAANSE

W O O R D E N L I J S T

FACEBOOK

TAAL EN CULTUUR

In dit document vind je een
woordenlijst met woorden uit een
Leer-Italiaans artikel. Leer Italiaans is
een wekelijkse rubriek die verschijnt
op het blog Salve Falo op
deitaliaanseschool.nl

Ik probeer dagelijks wat te posten
op Facebook. Quotes, weetjes en
artikelen zullen er vaak voorbij
komen. Wil je dat ook? Volg me dan!

Je kunt ontzettend veel doen op
deitaliaanseschool.nl. Wat dacht je
van een twintigdelige cursus om de
taal te leren? Het ontdekken van de
Italiaanse keuken? Of je topografie
van het land bijspijkeren?

SCHOOL
Mijn naam is Olaf en ik ben gek op
de Italiaanse taal en de cultuur van
de Italianen. Vandaar mijn website
en blog. 

PRAKTISCHE ZINNEN
We zouden wat willen eten!
Vorremmo mangiare qualcosa
Een espresso, alstublieft!
Un espresso, per  favore!
Mag ik de kaart alstublieft.
Mi porti il menu, per favore.
Kunt u ons iets aanbevelen?
Potrebbe raccomandarci un piatto?

https://www.facebook.com/falositaliaanseschool/?ref=hl

