De Taalervaringsroute	Taak 6 Filmteksten	Families en feesten
Een verjaardag

a:	Hé, Ina, wanneer eh ben jij nou jarig?
b:	Op 12 augustus.
a:	Maar weet je ook de verjaardag van je vrienden en familieleden?
b:	Eh…, veel weet ik wel uit m’n hoofd, bijvoorbeeld van de kinderen…
a:	Ja…
b:	… of  eigen broers en zusters ….  en in elk geval staan ze op de wc-kalender.
a:	Als mensen jarig zijn, stuur je ze dan wel een kaartje?
b:	Eh, als ze ver weg wonen stuur ik een kaartje…
Of als het niet echt broers of kinderen zijn. Ik heb een grote  familie… broers en zussen ga ik in principe allemaal heen en ook hun partner, ook hun kinderen, als het kan, als het in het weekend valt, bijvoorbeeld.
Er zijn mensen die zeggen altijd Ik ben gewoon jarig en als ik jarig ben, ben je  welkom, dat weet je dan, en er zijn ook mensen die vieren het op een bepaalde dag, bijvoorbeeld, ze zijn doordeweek jarig en dan vieren ze het in het weekend.
a:	Ja, ja.
b:	... en dan bel je van  Vier je het nog en wanneer vier je het?
Er zijn ook mensen, die wonen zo ver… die mail ik bijvoorbeeld, ik heb familie in Canada, ook vrienden en die stuur ik soms een cadeautje.
a:	Oja, ja en, en wat eet je dan op zo’n verjaardag?
b:	Als je ‘s middag komt … taartjes…
a:	Taartjes?
b:	Nou, meestal krijg je een stuk taart, en als er over is, wordt er gevraagd Wie wil er nog meer?
Als je op lunchtijd komt of je bent met avondeten, dan is er heel vaak, nou, in mijn geval, een grote pan soep en broodjes en salades, omdat er ook mensen van ver komen.  …. Toch vaak iets met eten …. En dan doen ze meestal in het weekend. En als je ergens ’s avonds bent dan krijg je natuurlijk bier of wijn, chips of borrelhapjes.
a:	Jij houdt nogal van verjaardagen?
b:	Ja, ik vind het heel gezellig.
a:	Je vindt het leuk en gezellig.

































