
MET DE FIETS OF SOMS TE VOET

1. Traduis le texte en français. Aide-toi 
du dictionnaire.

Goeiedag,  iedereen !

Bonjour tout le monde !

Ik ben Petra Hinnekens

Je suis Petra Hinnekens.

Ik ben vijftien jaar oud.

J’ai 15 ans.

Ik heb een broer van veertien jaar maar 
geen zus.

J’ai un frère de 14 ans mais pas de 
soeur.



Hij heet Frederik.

Il s’appelle Frederik.

Ik woon in Damme, bij Brugge.

J’habite à Damme, près de Bruges.

Dat is niet ver van de zee, vijftien 
kilometer.

Ce n’est pas loin de la mer, 15 
kilomètres.

Damme is een kleine stad.

Damme est une petit ville.

De naam van mijn straat is :  
Paardenstraat.

Le nom de ma rue est : Paardenstraat.

Ik woon in een groot huis.

J’habite dans une grande maison.

Het nummer van mijn huis is elf.

Le numéro de ma maison est 11.

Ik woon niet ver van mijn school.

Je n’habite pas loin de mon école.



Ik ga met de fiets naar school.

Je vais à l’école à vélo.

Maar soms ga ik te voet naar school.

Mais parfois je vais à l’école à pied.

Ik vertrek gewoonlijk om acht uur.

Je pars habituellement à huit heures.

De school begint om halfnegen.

L’évole commence à huit heures de 
demie.

Ik ga graag naar school.

Je vais volontiers à l’école.

2. Réponds aux questions par des 
phrases complètes en néerlandais.

1. Wat is de familienaam van Petra ?

De familienaam van Petra is 
Hinnekens.

2. Hoe oud is ze ?

Ze is vijftien jaar oud.



3. Hoeveel broers en zussen heeft ze ?

Ze heeft een broer maar geen zus.

4. Hoe heet haar broer ?

Haar broer heet Frederik.

5. Waar woont Petra ?

Petra woont in Damme.

6. Is Damme een stad of een dorp ?

Damme is een stad.

7. Is dat ver van de zee ?

Dat is niet ver van de zee.

8. Hoeveel kilometer ?

Dat ligt op 15 kilometer van de zee.

9. In welke straat woont Petra ?

Ze woont in de Paardenstraat.

10. Woont ze in een huis of in een 
appartement ?

Ze woont in een huis.

11. Wat is het nummer van haar huis ?

Het nummer van haar huis is elf.



12. Woont ze ver van haar school ?

Ze woont niet ver van de school.

13. Hoe gaat ze naar school ?

Ze gaat met de fiets naar school.

14. Gaat ze soms met de bus ?

Nee, ze gaat soms te voet naar school.

15. Hoe laat vertrekt ze ?

Ze vertrekt om 8 uur.

16. Hoe laat begint de school ?

De school begint om halfnegen.

3. Présente-toi en néerlandais en 
imitant le texte de la fille.


