
 

 

 

Hallo. Ik ben Tim Vander. Ik ben achtenveertig jaar oud. Ik ben 

een dokter en ik woon in Antwerpen. Ik woon in een mooi huis 

met mijn vrouw Anita en mijn twee dochters Julia en Milly. Ik 

heb geen kat maar ik heb een hond. Hij heet Bobby.    

IK heb grijs haar en groene ogen. Ik werk veeI maar als ik tijd 

heb, ga ik graag naar het restaurant met Anita. Ik bestel altijd 

hetzelfde! Mijn lievelingseten is kip met frietjes.  

Anita is super. Ze is mooi en lief. Ze heeft blauwe ogen en 

blond haar. Ze zingt graag en ik speel graag piano. Mijn 

hobby’s zijn piano spelen een boeken lezen.   
 

 

 

Lis le texte et complète la fiche personnelle de 

Tim EN FRANÇAIS ! Sois précis ! Si la réponse ne se trouve pas dans le 

texte, mets une croix.  
 

VOORNAAM:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

NAAM:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

LEEFTIJD (âge):  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

STAD (ville):  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

JOB:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

GETROUWD (marié) :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

KINDEREN:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

HUISDIEREN:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

LIEVELINGSKLEUR:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

LIEVELINGSETEN:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

UITERLIJK (apparence 
physique):  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

HOBBY’S:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

LEESACTIVITEIT 1: Ik ben een dokter 



 

 
 

Quelle réponse va avec quelle question ? Complète le tableau ci-

dessous. Il y a un intrus !  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

                                                      

LEESACTIVITEIT 2: vragen en antwoorden 

       8. Waar woon je ?  

 

4. Heb je broers en zussen? 

 

3. Heb je een huisdier ? 

 

2. Wat is je lievelingskleur ? 

 

5. Wat eet je graag ?  

 

6. Wat drink je graag ?  

 

1. Wat is je naam ?  

 

7. Hoe oud ben je ?  

9. Wat is je hobby ?  

 

10. Hoe heet je moeder ?  

 

A) Ik heb een 

broer, maar 

geen zussen.  

D) Pasta, 

lasagne, 

chocolade… 

I) Blauw. 

F) Ik heet 

Lucas.   E) Op mijn X-

box spelen. 

H) Ik heb een 

kanarievogel.   G) Mijn mama 

heet Marion.   

C) In Luik.  

J) Ik ben 

zestien jaar 

oud.  

K) Ik drink 

graag koffie.  

B) Met de 

trein.  


