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1 – Personalia  extra: gemeentehuis  

 

Het gemeentehuis 
 
het gemeentehuis the town hall 

 
de ingang the entrance 

  
de uitgang the exit 

  
de openingstijden the opening hours 

  
het onthaalbureau the reception agency for 

integration 

 

het loket, de 

infobalie 

the helpdesk 

 
  

in de rij staan to queue 

  
de identiteitskaart the ID card 

   
het paspoort, de pas the passport 

  
het visum the visa  

het rijbewijs the driving licence 

   
de pasfoto the passport photo 

 
het attest the declaration  

de geboorteakte the birth certificate  

het huwelijkscontract the marriage certificate  

de 

verblijfsvergunning 

the residents permit  

de administratie the administration  

de ambtenaar the civil servant  

de dienst bevolking the department of common 

services to the population 

 

de dienst 

vreemdelingenzaken 

the immigration service  

het formulier 

invullen 

to complete the form   

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-NKo4JbQAhXHvhQKHZ3IB8UQjRwIBw&url=http://mobilit.belgium.be/nl/pers/fotos&psig=AFQjCNEWPeH9gOc7L-83-ZPDoPpVl6AhbQ&ust=1478611795974010
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1 – Personalia  extra: gemeentehuis  

 

1 Aan de infobalie 

Kan ik u helpen? Ja, ik zoek het onthaalbureau. 

Hebt u een afspraak? Ja, ik heb een afspraak met 

mevrouw Lebon. 

Om hoe laat? Om 10 uur. 

Wat is uw naam? Ik ben Ali Marrash. 

 

2 Om hoe laat? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

een twee drie  vier vijf zes zeven acht negen tien elf twaalf 

 66903847, verschillende klokjes 
 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
der-

tien 

veer-

tien 

vijf-

tien 

zes-

tien 

zeven-

tien 

acht-

tien 

negen

-tien 

twin-

tig 

een-

en-

twintig 

twee-

en-

twintig 

drie-

en-

twintig 

vier-

en-

twintig 

 66903847, verschillende klokjes 
 
een uur 60 minuten 

een dag 24 uur 

een week 7 dagen 

een maand 28-30-31 dagen 

een jaar 12 maanden 

Hoe laat is het? 

Het is nu twee uur. 
 66903847, klokje 2 uur 

Om hoe laat? 

Om tien uur. 
 66903847, klokje 10 uur 

van zeven uur tot tien uur  66903847, klokjes 7 en 10 uur 
half vier 
 

3.30u / 15.30u 

het kwartier 15 minuten 

kwart over drie 3.15u / 15.15u 

kwart voor zeven 6.45u / 18.45u 

tien over zes 6.10u / 18.10u 

 

https://stock.adobe.com/be_en/stock-photo/clock/66903847
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98721980 ,aanpassen met Nederlandse tekst, zie hierboven 

 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

     weekend 

 

dag openingsuren 

maandag van 09.00 

uur 

tot 12.00 uur 

 van 13.30 

uur 

tot 16.00 uur 

dinsdag van 09.00 
uur 

tot 12.00 uur 

woensdag van 09.00 
uur 

tot 12.00 uur 

 van 13.30 
uur 

tot 16.00 uur 

donderdag van 09.00 

uur 

tot 12.00 uur 

vrijdag van 09.00 

uur 

tot 12.00 uur 

zaterdag van 09.00 
uur 

tot 12.00 uur 

zondag gesloten 

 
 
 

… uur 

5 over … 

10 over … 

kwart over … 

20 over … 

25 over … 

half … 

25 voor … 

20 voor … 

kwart voor … 

10 voor … 

5 voor … 

https://stock.adobe.com/be_en/stock-photo/learn-to-tell-the-time-with-an-analogue-clock-infographic-vector-illustration/98721980

