zich aandienen
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zich aandienen beginnen;

de

de

de

de

gaan ontstaan
aandoen aantrekken • bezorgen • kort bezoeken
aandoening de ziekte
aandoenlijk iets wat aandoenlijk is, vind je lief en
leuk
aandrang de druk; de kracht
waarmee je iets vraagt of
zegt • een gevoel dat er iets
moet gebeuren
aandringen op steeds laten
merken dat je iets erg graag
wilt
aanduiden duidelijk maken;
tonen
aandurven durven te doen
aaneen aan elkaar vast
aaneenschakeling een serie
van zaken, bijv. gebeurtenissen, na elkaar
aangaan betreffen; belangrijk zijn voor • beginnen
aangeboren een aangeboren
eigenschap heb je sinds je
geboren bent
aangelegenheid de zaak; de
kwestie
aangenaam prettig; fijn
aangeschoten een aangeschoten persoon heeft een
beetje te veel wijn, bier enz.

de

het

het

gedronken
aangeslagen iemand die
aangeslagen is, is verdrietig
door een vervelende gebeurtenis
aangetrouwd iemand die
aangetrouwd is, is door zijn
of haar huwelijk een deel van
de familie geworden
aangeven in de handen geven • laten weten • officieel
laten weten
aangewezen op wie op iets
aangewezen is, is daarvan afhankelijk
aangezien om de reden dat
aangifte de keer dat je iets
aangeeft
aangiftebiljet een papier
waarop je moet opschrijven
hoeveel geld je verdient,
voor de belasting
aangrijpen pakken; nemen;
gebruiken • verdriet veroorzaken
aangrijpend iets wat aangrijpend is, maakt veel indruk
aanhalen strakker maken •
met de hand over iemand
strijken • zeggen wat iemand
anders eerder zei
aanhalingsteken een teken

aanleggen
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de

de

de

de

de

("..." of '...') om aan te duiden
dat een stukje tekst van iemand anders is
aanhang de mensen die de
ideeën van een leider goedkeuren en volgen
aanhangen het eens zijn
met ideeën en plannen
aanhanger de aanhangwagen • iemand die bepaalde
ideeën of plannen aanhangt
aanhangwagen een wagen
die achter een auto hangt
aanhankelijk een aanhankelijke persoon is niet zelfstandig en wil steeds bij iemand
zijn
aanhef de woorden waarmee je een brief begint
aanhoren met aandacht
naar iemand of iets luisteren
aanhouden laten stoppen
om iets te vragen of te zeggen • meenemen naar het politiebureau • doorgaan • niet
uitdoen
aanhoudend voortdurend
aankijken in de ogen kijken
aankijken op de schuld van
iets geven
aanklacht een uiting van
schuld
aanklagen de schuld geven;

het

de

de

de

de

bij de rechter klagen over iemand
aankleden kleren aandoen
aankloppen bij vragen om
iets te krijgen
aanknopingspunt iets wat
helpt om iets te begrijpen of
te verklaren
aankomen ergens komen;
naderen • dikker of zwaarder
worden • raken; treffen
aankomend volgend
aankomst het moment dat
je op een bepaalde plaats
aankomt
aankondigen bekendmaken;
meedelen • zeggen wie er
gaat optreden of spreken
aankondiging het feit dat iemand of iets aangekondigd
wordt
aankoop de keer dat iets gekocht wordt • een product
dat je koopt
aankopen kopen
aankunnen even sterk of
sterker zijn; genoeg kracht
hebben om een taak uit te
voeren
aanleg iets wat je goed kunt
• de bouw
aanleggen bouwen; maken •
met een touw vastmaken •

aanleiding

de
de

de

de

de

de

aan de kant gaan liggen om
vastgemaakt te worden
aanleiding de reden
aanloop het stukje dat je
loopt voordat je springt • het
bezoek
aanmaning een brief met
een waarschuwing dat je
nog moet betalen
aanmelden melden dat iemand lid wil worden of een
functie wil uitoefenen
aanmerkelijk tamelijk veel;
tamelijk groot
aanmerking een kritische
opmerking
aanmoedigen zeggen dat iemand het goed doet en zo
moet doorgaan
aannemelijk iets dat aannemelijk is, is erg waarschijnlijk
aannemen ontvangen; niet
weigeren • als juist aanvaarden • werknemer of lid maken • een bericht voor iemand anders krijgen, meestal door de telefoon
aannemer iemand die werk
uitvoert, bijvoorbeeld de
bouw van een huis
aanpak een manier van werken

10

aanpakken met de handen

de

het

de

de

pakken • beginnen op te lossen
aanpassen geschikt maken
zich aanpassen doen wat
anderen verwachten, ook als
je zelf iets anders wilt
aanprijzen zeggen dat een
product heel goed is
aanraden een bepaald advies geven
aanraken met je hand tegen
iets aan komen
aanraking het contact
aanranden dwingen tot seksueel contact
aanrecht een soort tafel in
de keuken, waar ook de
kraan zit
aanreiken aanbieden; geven
aanrichten veroorzaken
aanrijding het ongeluk
aanschaffen kopen
aanscherpen duidelijker maken; heviger maken
aanschouwen kijken naar iemand of iets
aanslaan aardig, leuk of
goed gevonden worden •
starten; beginnen te draaien
of lopen
aanslag een poging om een
gebouw kapot te maken of

aantekenen
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het

de

de

een moord te plegen • een
laagje dat achterblijft • het
bedrag dat je aan belastingen moet betalen
aanslagbiljet een papier
waarop staat hoeveel belasting je moet betalen
aansluiten iets verbinden
met een systeem, waardoor
het werkt
zich aansluiten bij gaan horen bij
aansluiten bij passen bij iets
aansluiting het contact • de
mogelijkheid om op een andere bus of trein te stappen
aanspannen beginnen
aansporen met nadruk vragen om iets te doen of te laten
aanspraak de keer dat mensen met je praten
aansprakelijk iemand die
aansprakelijk is voor iets, is
daar verantwoordelijk voor
aanspreken beginnen te
spreken tegen iemand • gaan
gebruiken • zo zijn dat het
leuk, mooi of prettig gevonden wordt
aanspreken op tegen iemand zeggen dat hij verantwoordelijk is

aanstaan bevallen
aanstaand aanstaande don-

de

de

het

derdag is de eerste donderdag die komt • een aanstaande moeder is een vrouw die
moeder wordt; de aanstaande koning is de man die koning wordt
aanstekelijk iets is aanstekelijk als je zin krijgt het ook te
doen
aansteken aandoen; laten
branden • een ziekte geven
die jij hebt
aansteker een instrument
om sigaretten mee aan te
steken
aanstellen een bepaalde
functie geven
zich aanstellen raar doen;
doen alsof je een kind bent
aanstelling de keer dat iemand aangesteld wordt
aansturen op willen bereiken; zorgen dat iets gebeurt
aantal het getal; de hoeveelheid
aantasten zorgen dat iets lelijker of slechter wordt
aantekenen opschrijven om
te onthouden • een extra opmerking maken • officieel laten weten

