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Heerlijk, het is zomer! De tijd waarin
we erop uit trekken en de sleur van
het dagelijkse leven even achter ons
laten. Hoe we dat doen is voor
iedereen verschillend en allemaal
even goed. Er zijn talloze plekken op
de wereld waar je naartoe kunt gaan,
maar soms is je eigen achtertuin al
genoeg op jezelf op te laden.
Zelf trek ik in de zomer graag naar
Italië. Waar in Italië maakt mij niet
veel uit, iedere regio heeft zijn eigen
charmes. Van de bergen in Val
d’Aosta of Alto Adige tot het
kleurrijke Ligurië en van het
eeuwenoude Rome naar de
helderblauwe zee in Calabrië, zomaar
wat voorbeelden uit een reeks van
oneindig veel. Maar al deze plekken
hebben een gemeenschappelijke
factor: het Italiaans. En laat dat nou
net centraal staan in dit
puzzelboekje.

VOORWOORD
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Voor u ligt het allereerste minipuzzelmagazine van Falo’s Italiaanse
School. Het bevat twintig bladzijdes
met verschillende puzzels, artikelen en
handige woordlijsten voor
op uw vakantie. Het is een
kleinigheidje om u even wat
ontspanning te geven deze zomer en
tegelijkertijd kennis te maken met
mijn website.

CIAO, COME STA?
TRAIN UW
ITALIAANS MET
11 LEUKE
PUZZELS!

Falo’s Italiaanse School is een online
platform waar men gratis de Italiaanse
taal kan leren en kan lezen over het
leven in Italië. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een gratis cursus,
wekelijkse rubrieken, recepten en
reistips. Op deze manier kan iedereen
die dat wil kennis maken met het
Italiaans én Italië zonder enige
belemmering. Zo kunt u straks zelf
juw caffè bestellen in het Italiaans!

VOORWOORD
Olaf van Maaren
Ontwerper, ontwikkelaar en oprichter |
deitaliaanseschool.nl

Veel (puzzel)plezier en maak er een
onvergetelijke zomer van!
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POSTMODERN
PAINTING. Stella
alternately paints in
oil and watercolor

CRUCIVERBA MAKKELIJK
Bij een cruciverba [kroekieverba] (kruiswoordpuzzel) moet u het juiste antwoord op de
vraag invullen in het schema hierboven. Let goed op of je horizontaal (orrizontale) of
verticaal (verticale) moet schrijven. De puzzel is makkelijk, dat wil zeggen dat een
Nederlands woord is gegeven en we de Italiaanse vertaling zoeken. Antwoorden vindt
u achterin. dit magazine

CRUCIVERBA
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Orrizontale

Verticale

1. Vliegveld
2. Koffer
3. Kat
4. Koken
5. Vertrekken
6. Praten
7. Douane

1. Reizen
2. Eten
3. Station
4. Lief
5. Vliegtuig
6. Trein
7. Lachen
8. Tien

FALO'S ITALIAANSE SCHOOL

|

DEITALIAANSESCHOOL.NL

COS'È?
Hieronder vindt u acht foto's van willekeurige objecten. We zoeken een woord! Dit woord
kunt u maken door van ieder afgebeeld object één letter te nemen. De hoeveelste letter is
aangegeven in de afbeelding. Werk van links naar rechts en van boven naar beneden. De
antwoorden vindt u achterin. dit magazine
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RICERA DI PAROLE
Even tijd voor wat ontspanning met deze woordzoeker. Kunt u de woorden - die zijn gegeven terugvinden in het web hieronder? Het thema van deze puzzel is: beroepen. De antwoorden vindt
u achterin dit magazine. .

RICERA DI PAROLE| 6
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GRATIS EN VOOR IEDEREEN

LEER
ITALIAANS
Zoveel mogelijk mensen enthousiast maken over de Italiaanse taal. Dat
is het streven van Falo’s Italiaanse School. Jaarlijks vertrekken er
volgens de ANWB (2014) zo’n 700.000 Nederlands naar de
Italiaanse laars, maar toch spreken zeer veel van deze groep
amper/geen Italiaans. Om die groep wat meer woorden te leren
heeft Falo een gratis cursus én de wekelijkse rubriek Leer Italiaans.
Een voorbeeld van zo'n artikel uit deze rubriek vind je hieronder.
Hoe verstuur je een kaart?

Kaartje
Het belangrijkste van allemaal is la
cartolina [kartoliena], deze vind je in
een rekje dat praktisch op iedere
hoek van de straat te vinden is. Vaak
vind je er wat foto's op uit de
omgeving en soms staat er saluti da
(groeten uit ..) op de kaart.

Brievenbus
Als je dan eindelijk de postzegel
bemachtigd hebt en de tekst en het
adres hebt opgeschreven, moet je
hem nog op de bus doen. De meeste
brievenbussen (buca delle lettere) in
Italië zijn rood, maar er bestaan ook
gele varianten. Het maakt niet zo heel
veel uit waar je hem in gooit, al moet
je wel opletten of er staat: per la città
(voor de stad) of per tutte le altre
destinazioni (voor alle andere
bestemmingen). Stuur je een kaartje
naar familie en/of vrienden gooi hem
dan in het tweede vakje.

Postzegel
Wanneer je denkt dat je net als in
Nederland bij de kaart un francobollo
kunt kopen, kom je bedrogen uit. Het
is in Italië een ware zoektocht naar
het kleine vierkante zegeltje. Gek
genoeg verkopen ze vaak geen
postzegels bij la posta/ l'ufficio
postale, maar moet je naar tabacchi
(tabakszaak). Er zijn twee soorten
tabakszaken: eentje waar je puur en
alleen tabak kunt kopen en eentje
waar je tabak kunt kopen, maar ook
koffie kunt drinken en een hele hoop
andere 'handigheidjes' kunt
aanschaffen. Hoewel je vaak bij beide
zaken francobolli kunt kopen, is de
tweede soort meer een zekerheidje.

LEER ITALIAANS| 7
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Duur
Italië staat er wel een beetje bekend
om dat het kaartje er nogal lang over
doet. Met veel mazzel is hij er binnen
een paar werkdagen, maar met wat
pech kan het zo ook meer dan een
maand duren. Ga je dus maar voor
een paar dagen, kun je er ook voor
kiezen om het kaartje thuis te
versturen.
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Woordenlijst Bestellen
Wilt u wat eten of drinken in een Italiaans ristorante? Met deze handige woorden en zinnen
kunt u zelf in het Italiaans bestellen! Onthoud voor de uitspraak dat men ca/co uitspreekt als
ka/ko en ci/ce als tsji/tsje. Meer informatie over de uitspraak vindt u in de cursus van Falo!

Nederlands

Italiaans

Nederlands

Italiaans

bestellen
de ober
de klant
de keuze

ordinare
il cameriere
il cliente
lo scelto

de gang (maaltijd)
het voorgerecht
het eerste hoofdgerecht
het tweede hoofdgerecht
het dessert

il piatto
l'antipasto
il primo
il secondo
il dessert

de bar
de barman
het bonnetje
alstublieft
de rekening

il bar
il/la barista
lo scontrino
per favore
il conto

het vlees
de kip
de vis
de groenten
het brood

il carne
il pollo
il pesce
la verdura
il pane

het restaurant
nemen
willen

il ristorante
prendere
volere

vegetarisch
allergisch

vegetariano
allergico

de tafel
het menu
brengen
kiezen

il tavolo
il menu
portare
sceltare

de aanbeveling
aanbevelen

la raccomandazione
raccomandare

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?

WOORDENLIJST
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Ik ben allergisch voor tarwe.
Sono allergico al grano
Welke soort pasta vindt u het lekkerst?
Che tipo di pasta si piace di più?
Wat is het dagmenu?
Che cos'è il menu del giorno?
Kan ik de pizza nemen zonder champignons?
Posso prendere la pizza senza funghi?
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POSTMODERN
PAINTING. Stella
alternately paints in
oil and watercolor

CRUCIVERBA MAKKELIJK
Bij een cruciverba [kroekieverba] (kruiswoordpuzzel) moet u het juiste antwoord op de
vraag invullen in het schema hierboven. Let goed op of u horizontaal (orrizontale) of
verticaal (verticale) moet schrijven. De puzzel is makkelijk, dat wil zeggen dat een
Nederlands woord is gegeven en we de Italiaanse vertaling zoeken. Antwoorden vindt
u achterin dit magazine. .

CRUCIVERBA
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Orrizontale

Verticale

1. Luxemburg
2.Griekenland
3. Portugal
4. China
5. Berlijn

1. Nederland
2. België
3. Duitsland
4. Engeland
5. Taal
6. Nederlands
7. Europa
8. Buitenland
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DOVE SONO?
Bij Falo's Italiaanse School zijn we dol op Italië; er zijn zoveel prachtige plekken te
ontdekken. Hieronder ziet u acht foto's, welke zijn genomen bij bekende monumenten
of plaatsen in Italië. Op een plek zijn we niet geweest en daar zijn we naar opzoek!
Weet u de Nederlandse naam van de plekken hieronder? Welke letter we nodig hebben,
staat met een cijfer aangegeven. De antwoorden vindt u achterin.
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RICERA DI PAROLE
Even tijd voor wat ontspanning met deze woordenzoeker. De Italiaanse woorden
zijn al gegeven, vindt u ze terug in het web hieronder? Het thema van deze puzzel
is: wandelen. De antwoorden vindt u achteraan.

RICERA DI PAROLE| 11
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VIJF UNIEKE DORPEN

CINQUE
TERRE
In het meest oostelijke deel van Ligurië, in de provincie La Spezia,
vind je 5 dorpjes gelegen tegen een grote rotspartij. In
tegenstelling tot de andere dorpjes in de omgeving, bezoeken
miljoenen (!) toeristen deze plek ieder jaar. De unieke ligging en de
karakteristieke dorpjes vormen ook wel een van de meest
bijzondere plekken die Italië te bieden heeft.
Een korte kennismaking voor hen
die nog niet eerder hebben gehoord
van de dorpjes; Cinque terre
bestaat, zoals gezegd, uit 5 dorpen
die met elkaar verbonden zijn door
voetpaden en een spoorrail. De
dorpen zijn (west naar oost):
Monterosso al Mare, Vernazza,
Corniglia, Manarola en
Riomaggiore..
Via dell'Amore
Een van de must-do's in het park is
Via dell'Amore. Het ene na het
andere prachtige uitzicht komt
voorbij, wanneer je het pad van de
liefde volgt tussen Manarola en
Riomaggiore. Het pad is uitgehakt in
de steile kliffen rond 1920 en is
inmiddels ontwikkeld en één met de
prachtige natuur langs de 2
kilometer route.
Haven van Vernazza
Hoewel je met de boot bij ieder
dorp kunt komen, hebben alleen
Monterosso al Mare en Vernazza
een haven. De haven van Vernazza
is het oudste. Er is al een haven
vermeld uit de Romeinse tijd!

CINQUE TERRE
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Een van de monumenten in dit
dorpje is Castello Doria, die
gebouwd is in de 15e eeuw om het
dorp te beschermen van piraten.
Doordat de dorpen vroeger alleen
per boot te bereiken waren, was het
voor piraten een aantrekkelijk
doelwit.
Auto's?
Ieder dorp is dus te bereiken per
boot, waarvan er heel veel
vertrekken van Genua en La Spezia
(het is nu eenmaal een toeristische
trekpleister). Maar ook met de trein
kun je de dorpjes bezoeken! Dit
speciaal voor de Cinque Terre
aangelegde spoor, maakt een
prachtige rit door de natuur heen
(maar ook door tunnels) en stopt in
ieder dorp. Met de auto de dorpjes
bezoeken, kun je wel vergeten.
Hoewel er sinds 2012 een smal
weggetje is aangelegd, is er zeer
weinig parkeerruimte en door de
vele toeristen schiet het ook niet
echt op.
Bezoekje
Laat jezelf vooral verrassen door al
dit moois! Het advies is om wel
vroeg te gaan om de grote
mensenmassa wat voor te zijn.
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POSTMODERN
PAINTING. Stella
alternately paints in
oil and watercolor

CRUCIVERBA GEMIDDELD
Bij een cruciverba [kroekieverba] (kruiswoordpuzzel) moet u het juiste antwoord op de
vraag invullen in het schema hierboven. Let goed op of u horizontaal (orrizontale) of
verticaal (verticale) moet schrijven. De puzzel is gemiddeld, dat wil zeggen dat een
Nederlandse beschrijving is gegeven en we het Italiaanse woord zoeken.
Antwoorden vindt u achterin.

CRUCIVERBA

|

13

Orizzontale

Verticale

1. Je droogt jezelf ermee af.
2. Ga je in liggen als je gaat slapen.
3. Openbaar vervoer dat zich
voortbeweegt over een spoor.
4. Plek waar je tegen betaling kunt
overnachten.
5. Plek waar katholieken
samenkomen.
6. Wat een kip legt
7. Periode van 29,30 of 31 dagen

1. Een meubelstuk in een keuken, waaraan je eet.
2. Plek waar je wat leert als je jong bent.
3. Kun je openzetten als het warm is.
4. Plaats waar minder licht valt door een object.
5. Nationale televisieomroep van Italië
6. Wanneer dit op rood staat, mag je niet
verder rijden.
7. Tegenovergesteld van levend.
8. Hiermee neemt de Italiaan de telefoon op.
9. De jaren die je hebt geleefd.

FALO'S ITALIAANSE SCHOOL
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RICERA DI PAROLE
Even tijd voor wat ontspanning met deze woordzoeker. De Italiaanse woorden
zijn al gegeven, vindt u ze terug in het web hieronder? Het thema van
deze puzzel: familie. De antwoorden vindt u achteraan.

RICERA DI PAROLE
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COS'È?
Hieronder vindt u acht foto's van willekeurige objecten. We zoeken een woord! Dit woord
kunt u maken door van ieder afgebeeld object één letter te nemen. De hoeveelste letter is
aangegeven in de afbeelding. Werk van links naar rechts en van boven naar beneden. De
antwoorden vindt u achterin.
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LEKKER EN SIMPEL!

PESTO
GENOVESE
Ligurië staat onder andere bekend om zijn keuken. Een van de
pronkstukken uit deze keuken is de Pesto Genovese, een saus die
alleen de naam mag krijgen wanneer de juiste ingrediënten gebruikt
worden. Wanneer dit goddelijke goed klaar is, kun je er heel veel
lekkere gerechten mee maken!
Er bestaat in Genua een Consortium
dat ervoor moet zorgen dat het
originele recept van deze saus bestaan
blijft. Dit doen ze bijvoorbeeld door het
originele recept te delen. Zo zou je de
basilicum uit de Genuaanse wijk Pra'
nodig hebben en de olijfolie uit Ligurië
en verder nog knoflook, zeezout,
pijnboompitjes, Pecorino en
Parmezaanse kaas. Er zijn wel wat
redenen te bedenken waarom je het
een liever hebt dan het ander; zo
smaakt de Ligurische olijfolie wat
milder dan zijn Toscaanse of Umbrische
broertje. Desalniettemin kun je de
pesto natuurlijk ook met Hollandse
basilicum en olijfolie uit Griekenland
maken.

Wat moet je doen?
Snijd allereerst de knoflook in
kleinere stukken en maak deze
met het zeezout fijn. Het wordt
dan een klein minimoesje, waaraan
we de pijnboompitjes moeten
worden toegevoegd. Plet ook deze
fijn met de vijzel.
Dan is het tijd om wat basilicum
toe te voegen.Maak allereerst de
blaadjes los van de plant, was ze
voorzichtig en doe ze in kleine
hoeveelheden in de vijzel. Volgens
de Italianen is het niet de
bedoeling dat je ze ordinair moet
stampen, maar dat je met de vijzel
rondjes draait om zo een betere
smaak én geur te krijgen. Wanneer
je alle basilicum hebt gebruikt, is
het tijd voor de kaas en de olie.
Gooi alles bij elkaar en meng het
goed met het groene
baslicummoesje. Dan ben je klaar
en kun je het gebruiken voor alles
wat je lekker vindt!

Wat heb je nodig?
Ik begrijp dat we niet allemaal wonen in
of om Genua, dus wij gaan Pesto beetje- Genovese maken:
- Flink wat Olijfolie extra vergine
(100ml)
- 1 knoflookteentje
- 2 basilicumplantjes (50 gram in totaal)
- 30 gram Peccorino
- 70 gram Parmigiano Reggiano
- 15 gram pijnboompitjes
- beetje zeezout.
- Een vijzel is handig

PESTO GENOVESE
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Buon appetito!
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Woordenlijst Op reis
Gaat u dit jaar op vakanie naar Italië? Of u nu met de auto, trein of het vliegtuig gaat,
hieronder staan wat handige woorden en zinnen voor onderweg. Onthoud voor de uitspraak
dat je ca/co uitspreekt als ka/ko en ci/ce als tsji/tsje. Meer informatie over de uitspraak vindt
u in de cursus van Falo!

Nederlands

Italiaans

Nederlands

Italiaans

de reis
reizen
de vakantie

il viaggio
viaggiare
la vacanza

de enkele reis
de terugreis
het retour

l'andata
il ritorno
l'andata e ritorno

het vliegtuig
de luchthaven
de bagage
vliegen

l'aereo
l'aeroporto
il bagaglio
volare

de auto
de gordel
de snelweg
de autopech
het rijbewijs
rijden

la macchina
la cintura
l'autostrada
il guasto
il patente
guidare

de toerist
bezoeken
bekijken
de VVV

il turista
visitare
guardare
l'ufficio turistico

het hoogseizoen
het laagseizoen

l'alta stagione
la bassa stagione

de trein
de dienstregeling
de coupé
het station
instappen

il treno
l'orario
lo scompartimento
la stazione
imbarcarsi

het hotel
de camping
reserveren
overnachten
annuleren

l'albergo
il camping
prenotare
pernottare
annullare

Stopt de trein in Rome?
il treno si ferma a Roma?
Waar is het station?
Dov'è la stazione?
Wanneer zijn we er?
A che ora arriviamo?
Dit is mijn handbagage!
Questo è il mio bagaglio a mano!

WOORDENLIJST
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Is er ook roomservice?
Fate anche il servizio in camera?
Het is warm op mijn kamer!
Fa caldo nella mia camera/stanza
Wanneer is de winkel open?
Quando è aperto il negozio?
Waar zijn de douches?
Dove si fa la doccia?

FALO'S ITALIAANSE SCHOOL
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COSA DICE?
Wat zou er gebeuren als de namen van objecten en plaatsen zouden worden
geschreven zoals ze worden uitgesproken? Hieronder vindt u woorden geschreven
zoals men ze uitspreekt. Komt u erachter naar welk woord we opzoek zijn? Van ieder
juist geschreven woord gebruiken we een letter om een ander woord te maken. Welke
letter we nodig hebben, is aangegeven met een nummer. Werk van links naar rechts en
van boven naar beneden.

La Piesjiena04

PARROEKKJERE
09

OEN

DZJIERO 03

ASJENSORE

IEL

TOERIESMO
PER

07

noleddzjare
01

POSTMODERN
PAINTING. Stella
alternately paints in
oil and watercolor

05

PJATSJERE
05

_ ______
COSA DICE
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POSTMODERN
PAINTING. Stella
alternately paints in
oil and watercolor

CRUCIVERBA MOEILIJK
Bij een cruciverba [kroekieverba] (kruiswoordpuzzel) moet u het juiste
antwoord op de vraag invullen in het schema hierboven. Let goed op
of u horizontaal (orrizontale) of verticaal (verticale) moet schrijven. De
puzzel is moeilijk, dat wil zeggen dat een Italiaanse omschrijving is
gegeven en we een Italiaans woord zoeken. Antwoorden vindt u op de
volgende bladzijde.

CRUCIVERBA

|

Orrizontale

Verticale

1. Un posto dove si va per fare la
spesa
2. Il papà della mamma o del papà
3. Un periodo di 365 giorni
4. Il contrario di bene
5. Una terra in mezzo al mare
6. Un posto dove si va per ballare
7. La moglie del re.
8. Una camera dove si lavarsi

1. In questo giorno hai un anno di più
2. Un'organizzazione criminale italiana
3. Il numero tra sette e nove.
4. La metà di venti.
5. Vende il pane
6. Una persona che lavora con te.
7. Cosa che si regala

19
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ANTWOORDEN
Cruciverba blz. 04
Orrizontale: 1. Aeroporto
2. Valigia 3. Gatto 4. Cucinare
5. Partire 6. Parlare 7. Dogana
Verticale: 1. Vaggiare 2. Mangiare
3. Stazione 4. Caro 5. Aereo
6. Treno 7. Ridere 8. Dieci
Cos'è? blz. 05
1.. Gelato 2. Limone
3. Porco 4. Scarpa (mv. Scarpe)
5. Macchina 6. Bambino 7. Asino
8. Uccello
Woord: Tiramisu

Dove sono blz. 09
1. Scillia 2. Milaan (duomo)
3. San Gimignano 4. Florence
(Ponte Vecchio 5. Venetië (San
Marco) 6. Genua (Piazza de
Ferrari) 7. Portofino 8. Orvieto
(Duomo)
Plaats: Cagliari
Ricera di parole blz. 11

Ricera di parole blz. 06

Cruciverba blz. 08
Orrizontale: 1. Lussemburgo
2. Grecia 3. Portogallo 4. Cina
5. Berlino
Verticale: 1. Olanda 2. Belgio 3.
Germania 4. Inghilterra 5. Lingua
6. Olandese 7. Europa 8. Estero
ANTWOORDEN
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Cruciverba blz. 13
Orrizontale: 1. Asciugamano
2. Letto 3. Treno 4. Albergo
5. Chiesa 6. Uova 7. Mese
Verticale: 1. Tavolo 2. Scuola
3. Finestra 4. Ombra 5. RAI
6. Semaforo 7. Morto 8. Pronto
9. Età

FALO'S ITALIAANSE SCHOOL
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ANTWOORDEN
Ricera di parole blz. 14

Cos'è? blz. 15
1. Pomodoro 2. Stadio 3. Bicicletta
4. Luce 5. Occhio 6. Birra
7. Mondo 8. Pasta
Woord: Macchina (auto)
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Cosa dici? blz. 18
1. La piscina 2. Un giro
3. Parrucchiere 4. Ascensore
5. Il turismo 6. Noleggiare
7. Per piacere
Woord: I giorni (de dagen)
Cruciverba blz. 19
Orrizontale: 1. Supermercato
2. Nonno 3. Anno 4. Male
5. Isola 6. Discoteca 7. Regina
8. Bagno
Verticale:
1. Compleanno 2. Maffia 3. Otto
4. Dieci 5. Fornaio 6. Collega*
7. Regalo
*Door een drukfout is er een
l weggevallen in de puzzel. Excuses
hiervoor.
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