
Werkpakketje Als ik aan Nederland en België denk, dan ... 

 

Beste scholieren, 

 

anbei findet ihr ein Aufgabenpaket. Wenn ihr es bearbeitet, habt ihr die Möglichkeit, eure Note im 

Fach Niederländisch zu verbessern. 

Ihr findet die Aufgaben auch auf der Schulhomepage unter dem Namen: Lespakketje 10. Das 

Aufgabenpaket besteht aus zwei Teilen. 

 

Teil 1)  

Fasst eure Präsentation zu eurem Themenbereich aus dem Zweiten Weltkrieg (WO II) schriftlich 

zusammen. Es handelt sich dabei um die Aufgabe aus den Corona-Ferien.  

 

Vorgaben:  

 

1) Euer Text muss zwischen 250 und 350 Wörter umfassen. Namen und Abkürzungen 

werden nicht mitgezählt. 

2) Schriftart: Arial oder Times New Roman 

3) Schriftgrad: 11 

4) Zeilen- und Absatzabstand: 1,5 

5) Seitenlayout: Oben: 2,5 cm / Links: 2 cm / Rechts: 2,5 cm und Unten: 2 cm 

6) Titel (Überschrift), passend zu eurem Text.. 

7) Abschließend erwähnt ihr die von euch verwendeten Quellen, z.B. Koninginnedag, op: 

http://nl.wikipedia.org/wikiKoninginnedag. Es reicht nicht aus, wenn ihr nur Wikipedia 

schreibt! 

8) Zum Schluss schreibt ihr: Aantal woorden van deze tekst: (Zahl der Wörter)  

. 

 

Teil 2) 

Bearbeitet die nachfolgenden Aufgaben schriftlich. Beachtet dabei die Aufgabenstellungen genau. 

Ihr braucht für manche Aufgaben das Internet. Nein, nicht zum ZOCKEN!!! 

 

Ich werde das Aufgabenpaket nicht bewerten, bzw. korrigieren, wenn: 

 

1) nicht alle Aufgaben bearbeitet worden sind. 

2) die Vorgaben zum ersten Teil (Teil 1) nicht eingehalten wurden. 

3) die Texte unleserlich sind oder offensichtlich nicht noch einmal von euch auf vermeidbare  

Fehler hin korrigiert wurden. 

Das Abgabedatum nicht eingehalten wurde, siehe unten 

 

Abgabe beider Teile ist für alle Donnerstag, der 04.06.2020, keinen Tag später! Ihr könnt die 

Aufgaben in eurer A- oder B-Woche abgegeben, je nachdem in welcher Gruppe ihr euch befindet. 

Alternativ könnt ihr mir die Sachen auch per E-Mail senden. 

 

Met vriendelijke groet en tot schrijfs, 

 

I. Wattieau 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wikiKoninginnedag
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  Welke bezienswaardigheid vind je in welke Nederlandse provincie? 

  Zoek op internet en schrijf de antwoorden op. 
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  Maarten en Inge hebben vakantie. Ze reizen door Nederland. Ze schrijven een 

  kaartje aan de ouders van Maarten. Lees de tekst op het kaartje en geef  

  antwoord op de vraag. 
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 Internetrecherche: In welke Belgische provincies vind je  

 deze bezienswaardigheden? 
 
a) In welke Vlaamse provincie vind je de 

 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal? Deze 

 Vlaamse provincie en hoofdstad delen 

 dezelfde naam. 

 

 _________________________________ 

 
b) In welke Waalse provincie vind je het 
 moderne centraal station Guillemins? 
 De provincie en de hoofdstad delen  

            dezelfde naam 

 

 _____________________________ 

 
c) In welke Waalse provincie staat het 
 mijnbouwcomplex La Grand Hornu? 
 Het staat sinds 2012 op de werelderf-
 goedlijst van de UNESCO. 
 

 ________________________________ 

 

d) Op deze heuvel staat de Leeuw van 

 Waterloo. Maar in welke Waalse 

 provincie vind je hem? 

 

 _________________________________ 

 
e) Dit stadhuis vind je in de oudste 

 universiteitsstad van België en 

 Nederland. Maar in welke Vlaamse 

 provincie ligt ze? 

 

 _________________________________ 

g) Hier zie je Ambiorix. Hij was de leider van de stam 

 van de oude Belgen. Hij staat in de oudste stad van 

 België, maar in welke Vlaamse provincie kun je zijn 

 standbeeld bekijken? 

 

          

 _______________________________________ 

 

h) Hallo, ik ben de stad Dinant. Ik ben beroemd 

 voor mijn citadel, een soort kasteel. Ik lig aan 

 de oevers van de rivier Maas en in de 

 provincie... 

 ____________________________________ 

 

i) Hier zie je een foto van het labyrint van 

 Barvaux. Dit labyrint is van maisplanten 

 gemaakt en staat in de Waalse provincie die 

 dezelfde naam heeft als een buurland van 

 België. 

 _____________________________________ 

 

j) Ik ben het kasteel Gravensteen en sta in de 

 hoofdstad van de Vlaamse provincie...  

 

 _____________________________________ 

 

 

k) Ik ben het Belfort. Ik sta in één van de meest 

 romantische steden van Europa. Deze stad 

 wordt ook het Venetië van het Noorden 

 genoemd en ligt in de provincie... 

 

 _____________________________________ 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Antwerpen,_Liebfrauenkathedrale.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillemins29.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:0_Hornu_050322_(7).JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braine-l'Alleud_051012_(5).JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Leuven.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Ambiorix.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dinant_JPG01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labyrint_barvaux.jpg
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  Wie ben ik? Lees de tekstjes en vind de namen van de 

  gezochte plaatsen in België op internet. 

A) 

Na de stad Tongeren ben ik de oudste stad van België en de enige stad die 

ooit Engels was. De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het belfort, de grote 

markt, verschillende stadspoorten en een 13e eeuwse brug over de rivier de 

Schelde tellen tot mijn top bezienswaardigheden. Ik lig in het westen van de 

Waalse provincie Henegouwen vlakbij de Franse grens en niet ver weg van 

de twee Franse steden Lille (Nederlands = Rijssel) en Roubaix. 

Ik ben de stad _______________________________________ . 

B) 

Ik ben een stad in het oosten van de provincie Luik vlakbij de Duitse grens. 

Ik heb een boven- en een benedenstad. Mijn inwoners spreken vooral Duits. 

Sinds 1920 ben ik een Belgische stad. Mijn station is het eindpunt van de 

intercityverbinding met Oostende, via Luik – Brussel – Gent en Brugge. De 

buslijn 14 verbindt mij met de Duitse stad Aken.  

Ik ben de stad _______________________________________ . 

C) 

Ik ben een stad in de Vlaamse provincie Limburg en lig halverwege tussen 

de Duitse stad Aken en de Belgische stad Leuven. Je vindt me aan het 

Albertkanaal en de rivier de Demer. Als je van tuinen houdt dan moet je een 

bezoekje brengen aan de Japanse tuin, de grootste Japanse tuin in Europa. 

Ik ben de stad _______________________________________ . 

 

D) 

Ik ben een stadje in de provincie Namen en lig aan de rivier de Maas. Tot 

mijn bezienswaardigheden behoort de abdij van Leffe waar ze lekker bier 

brouwen. Ik ben ook de geboorteplaats van Adolphe Sax, de uitvinder van 

de saxofoon. Als je me zoekt, vind je me niet ver van de Franse grens en 

tussen de twee Belgische steden Philippeville en Ciney liggen. Volgens 

sommige mensen ben ik samen met de stad Namen de plaats waar voor het 

eerst friet (patat) werd gemaakt. 

Ik ben de stad _______________________________________ . 

E) 

Met ongeveer 694 meter ben ik het hoogste punt van België en lig in het 

natuurreservaat Hoge Venen in de Ardennen (Duits = die Eifel). Ik ben dus 

geen stad. Je vindt me ongeveer tussen het Belgische stadje Spa en de 

Duitse stad Monschau. 

Ik ben  _____________________________________________ 

 

F) 

Ik lig aan de oevers van de rivier de Zenne en heb een aantal 

indrukwekkende gebouwen te bieden. Naast het Justitiepaleis – in de 19e 

eeuw het grootste gebouw ter wereld – kun je b.v. nog een bezoekje 

brengen aan de Basiliek van Koekelberg of het Koninklijk Paleis. Op slechts 

vijf minuten van de beurs ligt het station Zuid. Hier heb je aansluiting naar 

Londen, Keulen of Parijs. 

Ik ben  _____________________________________________ 
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a  Test jezelf! Zet de juiste foto bij de passende stad. 

 

 

 
A   B   C  D 

b  Test jezelf! Vul de puzzel in. 

 
 
 

    1             

      2           

3                 

   4              

 5                

   6              

     7            

    8             

     9            

  10               

     11            

      12           

 

1   rivier door Antwerpen  7   museum in Antwerpen 

2   beroemde stripfiguur  met hond 8   Kun je doen als de wind waait. 

3   buurland van België   9   naam voor inwoner van Brugge 

4   wachttoren in Brugge   10 kasteel in Gent 

5   tweede grootste haven in Europa 11 Belgisch-NL voor patatkraam 

6   beroemd standbeeldje in Brussel 12 ander woord voor klokkenspel 

 

 

 

 

oplossing: ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 

  

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MAS_Antwerpen_2016-05_--1.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bruxelles_Manneken_Pis.jpg

