
  

 

Beste leerlingen, 

Hier dan het nieuwste lespakket voor jullie! 

Wie ihr vielleicht schon vermutet habt, muss unsere Sprachenfahrt nach Belgien ausfallen. 

Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher habe ich mir folgende 

Sache überlegt: 

 
Auf den nächsten Seiten findet ihr eine kleine Rundreise durch Belgien. Anhand verschiedener 

Aufgaben zu den Bereichen: Lesen, Schreiben, Grammatik und Wortschatz erkundet ihr unser  

Nachbarland auf eigene Faust. 

 
Ihr könnt dieses Aufgabenpaket im Lernbüro und/oder im Home Office erledigen. Es liegt in  

euren Lernbüros in eurer Klasse aus und steht auch auf der Schulhomepage unter: WP-8 België 

 

ACHTUNG! 

 
Schickt mir die bearbeiteten Aufgaben bitte NICHT zu! Aufgrund der Fülle an E-Mails und WhatsApp  

Nachrichten kann ich leider nicht jede E-Mail beantworten. 

 
Es wird daher eine Lösung zu dem Aufgabenpaket geben, die in 14 Tagen (03.06.2020) auf der  

Schulhomepage für alle stehen wird. 

 
Als zusätzlichen Anreiz wird es für euch ein Quiz geben. Dieses Quiz zu Belgien wird zusammen mit der Lösung 

auf der Schulhomepage stehen. Es gibt ein Belgien-Paket zu gewinnen, mitmachen lohnt sich also! 

Das Wie? und Wo? findet ihr dann auch auf dem Quizblatt! 

 
Met vriendelijke groet en tot schrijfs, 

I. Wattieau   

Een reis door België  – VAN DE NOORDZEE TOT AAN DE ARDENNEN 
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1 Welke woorden horen bij welke foto? Schrijf ze op. 

 
 
 de zee ⚫ de wafels ⚫ wielrennen ⚫ het monument ⚫  

 het museum ⚫ het standbeeld ⚫ de stripfiguur ⚫  

 de carnaval ⚫ de friet ⚫ de sport ⚫ de leeuw ⚫  

 de oude stad ⚫ de kust ⚫ de vlag ⚫ de Europese Unie

           

 

 

 

2 

4 

5 

11 

10 

8 

 

1 _________________________________ 2 ____________________________________ 

3 _________________________________ 4 ____________________________________ 

5 _________________________________ 6 ____________________________________ 

7 _________________________________ 8 ____________________________________ 

9 _________________________________ 10 ___________________________________ 

11 ________________________________ 12 ___________________________________ 

12 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Binche_-_Les_Gilles_le_jour_du_mardi_gras_(1).JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bruxelles_Manneken_Pis.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Frituur_fries_frikandel_mayo_curry_ketchup.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Schlumpfstatue_in_Bruessel.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Panne_Dunes_et_plage.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Gaufre_liege.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MAS_Antwerpen_2016-05_--1.jpg
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2 Hoe heten de buurlanden van België?  

 Schrijf ze met hun Nederlandse naam op. 

 
 
 

     NOORD 

 
 

 

 

  3 Bekijk de windroos.  

   Schrijf op in welke windrichtingen de buurlanden 

   van België liggen. 
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_______________________________ 
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1. __Ten westen van België ligt Frankrijk.________ 

 

2. _________________________________________ 

   _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

   _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

    _________________________________________ 

  

 

   _________________________________________ 



3 
 

4a De tien Belgische provincies. Op YouTube vind je het volgende 

 filmpje: Meester Tom legt uit. Wat zijn de provincies van België? 
 Je mag ook een atlas gebruiken of zelf aan internetrecherche doen.
 Schrijf de namen van de 10 provincies op. 
 

   2  3  4 
 

 

 

 
1             5 

  

                                                                                                                      

 
     10    6 

 

 

1 ___West-Vlaanderen______________________________ 

2 _______________________________________________ 

3 _______________________________________________ 

4 _______________________________________________ 

5 _______________________________________________ 

6 _______________________________________________ 

7 _______________________________________________ 

8 _______________________________________________ 

9 _______________________________________________ 

10 _______________________________________________ 

4b Wat zijn de hoofdsteden van de tien provincies? 

 Zet het nummertjes uit oefening 4a bij de juiste hoofdstad. 
 

aBergen bGent  cLuik 

dAntwerpen eNamen f Brugge 

gAarlen  hLeuven i Waver  

j Hasselt 

 

4c België is drietalig (dreisprachig): In Vlaanderen spreekt men 

 Nederlands, in Wallonië Frans en in de Duitstalige gemeen-
 schap Duits. Maar waar is dat precies in België?  
 Vul de juiste namen uit het bakje in: 
 

Vlaanderen: Nederlands ⚫ Wallonië: Frans ⚫ Duitstalige Gemeenschap 

 

  

 

9           8   7 

1 

 

 

 

Brussel: Nederlands / Frans 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/BelgieGemeenschappenkaart.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Reliefkarte_Belgien.png
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5  Internetrecherche: In welke 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 Waalse 

 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 een soort wachttoren. Ik sta in 

 één van de mooiste steden van Europa. Deze  stad 

wordt ook het Venetië van het noorden  genoemd. Je 

vindt ons in de Vlaamse 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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6  Van Brussel naar China. 

  Lees de volgende dialoog en vul in. 

 

gewandeld ⚫ gereisd ⚫ gegroet ⚫ gefotografeerd ⚫ gestudeerd ⚫ 
gebeurd ⚫ geweest ⚫ gekocht ⚫ gewerkt ⚫ gelopen ⚫ gewoond ⚫ 
gezegd ⚫ gehad ⚫ gereserveerd ⚫ geregend ⚫ gelogeerd 

 

 Mieke = M 

 Luc = L    

 vrouw = V 

 

 

 

L: Pardon, wij hebben deze plaatsen ....gereserveerd....... . 

V: O, sorry, ik neem mijn handtas wel even weg. 

M: Eindelijk zitten. Was me dat een lange dag. 

V: O, heeft u de hele dag ...................................... ? 

L: Ja, dat kan je wel zeggen. Vanmorgen waren we in Brussel. 

 Daar hebben we een prachtige rondleiding ...................................... . 

M: Ja, en in de gebouwen van de Europese Unie hebben we zelfs  een 

 paar ministers ...................................... . 

V: Nou, dat klinkt interessant. 

M: Nou ja, veel hebben die dames en heren niet ..................................... . 

 Gewoon hallo, meer niet hoor. 

L: Daarna zijn we nog bij het stripmuseum ............................ . 

 Daar hebben we de nieuwste strip van Kuifje ..................................... . 

M: Dan zijn we nog wat door het oude centrum van Brussel en over 

 de Grote Markt ....................................... . 

V: O, wat leuk! 

L: Ja, en gelukkig heeft het niet ........................................... . 

M: Op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat hebben we dan het 

 beroemdste Brusselse monument .............................................. – 

 Manneken Pis! 

L: Nu gaan we naar Knokke, naar de zus van mijn vrouw. Die woont 

 daar bij de zee. En u, waar gaat u naartoe? 

V: Ik heb net een paar dagen bij een vriend ........................................, in 

 Antwerpen. En nu ga ik naar mijn moeder. Die heeft een beetje hulp 

 nodig.  

L: Bent u vaak op reis? 

V: Nu wel, ja. Vroeger niet. Weten jullie, ik heb in Gent biologie 

 ........................................, mijn hele leven hard .................................. 

 en altijd in Gent ................................................... . Maar na mijn 

 pensioen is er veel ................................................... .  

 Ik heb veel .............................................. naar Duitsland, India en naar 

 China. 

M: Jeetje, u bent een echte globetrotter! 

V: Jawel, ik houd van reizen en bezoek iedere maand een andere stad 

 of een ander land. 

  

 

 woordenschat bij de oefening 

Nederlands Duits Nederlands Duits 

gebeuren 

logeren 

geschehen 

übernachten 

de strip 

het pensioen 

der Comic 

die Rente 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tintin_and_Snowy_grafitti.jpg
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7 De Belgische Kust 

  Herschrijf de volgende tekst in het perfectum. 

 

 

___Hallo Marijke,____________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

woordenschat bij de tekst 
 

Nederlands Duits 

de scheepvaart 

de visserij 

de kreeft 

die Schifffahrt 

die Fischerei 

der Hummer 

Hallo Marijke, 

Wij zijn op vakantie in Knokke. Het weer 

is zonnig en heel warm. Op het strand 

genieten we van de zon en de zee. Op het 

terras eten we een lekker ijsje of we 

drinken een pilsje. Ons hotel ligt vlak 

achter de dijk. In het restaurant van het 

hotel koken ze lekkere vis. De mensen zijn 

hier heel vriendelijk en grappig. Wij 

bezoeken ook het museum voor 

scheepvaart en visserij. Wim is zo rood als 

een kreeft. Hij heeft een flinke 

zonnebrand!!! 

Groetjes, 

Jan en Wim 

               

 

 

 

Mevrouw Marijke De Zee 

A. Servaeslaan 30 

B-8700 Rommelkerke W-VL 

België 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Panne_Dunes_et_plage.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bruxelles_Manneken_Pis.jpg
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8a Strandactiviteiten aan de Belgische kust. 

  Lees de tekst en kruis  aan. 

 

 

Strandactiviteiten 

 

In België gaan veel mensen bij mooi weer een 

dagje of ook een weekendje naar de kust. Ze 

rijden dan met de auto of de trein naar de vele 

badplaatsen waar je op verschillende terrasjes en 

op het strand van de zon en de zee kunt genieten. 

Een lekker ijsje, een Brusselse wafel of 

pannenkoeken met slagroom en aardbeien lust 

wel bijna iedereen! 

Maar de kust biedt ook allerlei sportactiviteiten 

zoals bijvoorbeeld beachvoetbal. Het veld is heel wat kleiner dan een gewoon 

voetbalveld, want in het zand is rennen heel vermoeiend. 

Als het zonnetje niet schijnt of het niet zo warm is, maar wel een stevige wind 

waait, zie je veel toeristen met grote vliegers die de strijd tegen de wind 

opnemen. Als je geen vlieger hebt, dan kun je vliegers ook huren. Of je vliegert 

niet zelf maar je gaat naar het strand en je kijkt gewoon naar al die prachtige 

vliegers in de lucht. Wie liever van fietsen houdt, die kan met de fiets langs de 

dijk en de vele fietspaden de Belgische kust verkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

woordenschat bij de tekst 

 

Nederlands Duits Nederlands Duits 

de badplaats 

lusten 

het veld 

vermoeiend 

de stevige wind 

waaien 

der Badeort 

mögen 

das (Spiel-) Feld 

ermüdend 

die steife Brise 

wehen 

de vlieger 

de strijd opnemen 

 

huren 

vliegeren 

verkennen 

der Drachen 

den Kampf aufnehmen 

mieten 

einen Drachen steigen 
lassen 

erkunden 

 

        waar   fout 

1) Belgen gaan bij mooi weer naar de zee.     

2)  Op de terrasjes mag je niets eten.     

3) Als je op het strand wil vliegeren moet je een  

 vlieger kopen.        
 
4) Het veld voor beachvoetbal is groter dan een  

 gewoon voetbalveld.       

 

8b  Zoek op internet antwoorden op de volgende vragen. 

 
1) Hoe lang is de Belgische kust ongeveer? 

 __________________________________________________ 

2) Met welke twee buurlanden heeft de Belgische kust een grens? 

 __________________________________________________ 

3) Hoe heet de grootste badplaats aan de Belgische kust?  

 __________________________________________________ 

4) Hoe heet de tram (Straßenbahn) die langs de hele de kust rijdt? 

 __________________________________________________ 
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9  Lees de tekst en vul de juiste vorm van de werkwoorden 

  tussen  (haakjes) in. 

  Let op! Soms heb je het presens of perfectum nodig. 

 
Antwerpen, stad aan de Schelde 

 

Antwerpen ______is_____ (zijn) één van de populairste 

stedentripbestemmingen van Nederlanders. Lekker een dagje winkelen, een 

weekendje weg of een avondje stappen ________________ (zijn)  de 

belangrijkste doelen van een bezoek aan Antwerpen, de stad aan de rivier de 

Schelde. De geschiedenis van de stad ________________ (gaan)  terug naar 

de middeleeuwen, toen Antwerpen nog een kleine stad was. In de 15de eeuw 

________________ (hebben)  de stad echter een enorme ontwikkeling 

________________ (meemaken)  waarbij het uitgroeide  tot de grootste stad 

van de Nederlanden. 

Wie Antwerpen tegenwoordig bezoekt zal op veel plekken herinnerd worden 

aan het handelsverleden van de stad. Oude pleinen, gebouwen en straatnamen 

________________ (tonen)  de sporen van welvaart die al eeuwen geleden 

ontstaan is. 

 Nog steeds ________________ (zijn)  Antwerpen een belangrijk 

centrum binnen de moderne wereldhandel. De aanwezigheid van de 

diamantenbeurs en de vele diamantenhandelaren zorgen ervoor dat er voor 

miljarden euro’s aan deze kostbare edelstenen via Antwerpen verkocht worden. 

De haven van Antwerpen ________________ (tellen)  tot één van de 

belangrijkste handelsknooppunten van Europa. Na Rotterdam 

________________ (zijn)  hij de grootste haven van Europa.  

Op de tiende verdieping van het Museum aan de Stroom 

(MAS) ________________ (hebben)  je een fantastisch 

panorama over de stad. Het panoramaterras 

________________ (zijn)  vrij toegankelijk. 

 Over het ontstaan van de naam Antwerpen zijn er 

meerdere theorieën. Eén versie die je als toerist vrij snel 

________________ (horen) is de legende van de reus 

Druon Antigoon. Deze reus verlangde tol van alle schepen die door de Schelde 

kwamen. Bij wie niet wilde of kon betalen hakte de reus de hand af en wierp die 

in de Schelde. Volgens de legende zou de Romeinse soldaat Silvius Brabo de 

reus gedood hebben door zijn hand af te hakken en in de rivier te gooien. De 

plaats waar dit gebeurde is waar nu Antwerpen ________________ (staan). 

Winkelen in Antwerpen zonder over de beroemde winkelstraat Meir te lopen is 

bijna onmogelijk. Hier ________________ (vinden) je alle grote winkels.  

 

woordenschat bij de tekst 

Nederlands Duits Nederlands Duits 

populair 

stappen 

het doel  

de rivier 

de geschiedenis 

de middeleeuwen 

meemaken 

de plek 

de welvaart 

de aanwezigheid 

beliebt 

ausgehen 

das Ziel 

der Fluss 

die Geschichte 

das Mittelalter 

erleben 

die Stelle 

die Wohlfahrt 

die Anwesenheit 

de beurs 

de verdieping 

toegankelijk 

ontstaan 

de reus 

de tol 

de schepen 

afhakken 

beroemd 

werpen / wierp 

die Börse 

das Stockwerk 

zugängig 

entstehen 

der Riese 

das Wegegeld 

die Schiffe 

abhacken 

berühmt 

werfen / warf 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MAS_Antwerpen_2016-05_--1.jpg
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10a  Schau dir die Bildung und Steigerung von  

  Adjektiven im  Niederländischen an. 
 

groot groter grootst 

goedkoop goedkoper goedkoopst 

rijk rijker rijkst 

prachtig prachtiger prachtigst 

snel sneller snelst 

mooi mooier mooist 

oud ouder oudst 

dun dunner dunst 

LET OP! 

goed beter best 

veel meer meest 

graag liever liefst 

weinig minder minst 

 

Achtung! 

Auch beim Adjektiv gelten die Regeln für die Schreibung der offenen und 

geschlossenen Silben und für den f  v und s  z Wechsel. 

dik  dikker Het kind is dik.  Het dikke kind. 

  De aardbei is rood. De rode aarbei. 

  Het meisje is lief. Het lieve meisje. 

  Het huis is vies.  Het vieze huis. 

10b  Vul de adjectieven in de juiste vorm in. 

Gent, stad met een ___rijke___ (rijk) geschiedenis 

 
Gent barst van de historie. Wandelend door deze ______________ (oud) stad 

voel je jezelf meteen in een ______________ (groot) museum. Gent was dan 

ook in de middeleeuwen een ______________ (belangrijk) haven maar ook de 

______________ (groot) stad in Europa. Vanuit heel Europa werden goederen 

naar de stad via de rivieren Leie en Schelde en de vele grachten 

getransporteerd. De handel maakte Gent tot één van de ______________ (rijk) 

steden in Vlaanderen. Al dit geld moest worden uitgegeven en resulteerde in 

______________ (prachtig) huizen en vele kerken.  

Al deze pracht en rijkdom kun je nog steeds in Gent bewonderen. De stad heeft 

dan ook een ______________ (enorm) aantrekkingskracht op toeristen uit heel 

de wereld. Zomer en winter zijn er toeristen te vinden op de Graslei, de 

Vrijdagmarkt en alle andere ______________ (leuk) 

straatjes en pleinen. 

De _______________ (historisch) binnenstad van Gent 

is zeer bezienswaardig. Het stadssilhouet wordt 

gedomineerd door `de drie torens´: de 95 meter 

_______________ (hoog) belforttoren, de Sint-

Baafskathedraal en de Sint-Niklaaskerk. 

 
woordenschat bij de tekst      

  
Nederlands Duits Nederlands Duits 

de 
geschiedenis 

barsten 

die 
Geschichte 

platzen 

de middeleeuwen 

de goederen 

bezienswaardig 

das Mittelalter 

die Güter / Waren 

sehenswürdig 
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de rijkdom 
der Reichtum 

11a  Lees de teksten over Brugge.  

Brugge (Frans: Bruges; Duits: Brügge) 

Brugge is de hoofdstad van de Belgische 

provincie West-Vlaanderen. Het historisch 

centrum is als middeleeuwse stad opgenomen 

op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De stad 

telt 118.000 inwoners. De inwoners worden 

Bruggelingen genoemd. De economische 

betekenis van Brugge vloeit voort uit zijn 

zeehaven Zeebrugge. Tevens is de stad een 

wereldberoemde toeristische trekpleister. 

Brugge staat ook bekend voor zijn talrijke 

bruggen en grachten. De grachten in Brugge              worden 

`reien´ genoemd.  

Een bezienswaardig monument is het belfort, een soort grote wachttoren. 

Lees nu het begin van een rondleiding: 

 
“Hartelijk welkom bij de beklimming van het 83 meter hoge belfort van Brugge. 

De toren telt 366 treden.  Boven kun je van een geweldig uitzicht over Brugge 

genieten. Het klokkenspel, de beiaard genoemd, werd al in 1533 voor het eerst 

bespeeld. Toen waren er maar elf klokken. In de loop van de 17e eeuw kwamen 

er steeds meer klokken bij en 1681 waren het er 39. Maar alle klokken gingen 

tijdens de brand van de torenspits in 1741 verloren. In 2010 kreeg de beiaard 

een grondige opknapbeurt en bestaat nu uit 47 klokken. De grootste klok weegt 

meer dan 5 ton. Het totale gewicht van de beiaard is 27.535 kilogram.” 

woordenschat bij de tekst 
 

Nederlands Duits Nederlands Duits 

de hoofdzetel 

tellen 

de inwoner 

de betekenis 

vloeien 

tevens 

de trekpleister 

de wachttoren 

de beklimming 

der Hauptsitz 

zählen 

der Einwohner 

die Bedeutung 

fließen 

ebenso 

der Anziehungspunkt 

der Wachturm 

die Besteigung 

de trede 

het uitzicht 

het klokkenspel 

de beiaard 

bespelen 

in de loop van 

de eeuw 

de torenspits 

de opknapbeurt 

die Stufe 

die Aussicht 

das Glockenspiel 

das Glockenspiel 

bespielen 

im Laufe 

das Jahrhundert 

die Turmspitze 

die Renovierung 

 
 

11b  Schrijf op wat je over de onderstaande getallen weet. 

 
a. 118.000 ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

b. 83  ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

c. 366  ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

d. 27.535  ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

11c  Geef antwoord op de vragen bij de tekst. 

a. Hoe heten de mensen die in Brugge wonen? ________________________ 

b. Wat zijn de “reien”? ___________________________________________ 
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12  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. Lust je chocolade? Dan moet 

je vast en zeker een bezoekje brengen aan het chocolademuseum. 

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  _____________________________________________ . 

 

woordenschat bij de tekstjes 

Nederlands Duits Nederlands Duits 

ooit 

verschillend 

de stadspoort 

boven en beneden 

jemals 

verschieden 

das Stadttor 

oben und unten 

vast en zeker 

de abdij 

brouwen 

de uitvinder 

ganz bestimmt 

die Abtei (Kloster) 

(Bier) brauen 

der Erfinder 
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13  Lees de feiten over friet. Vul de woorden uit het bakje in. 

uitvinding ⬧ oorsprong ⬧ symbool ⬧ recept ⬧ frituur ⬧ woorden ⬧ kraampje 

⬧ reepjes (Streifen) ⬧ maaltijden ⬧ gezelschap ⬧ opening ⬧ patat 

 

 

“Een friet met mayonaise!” Slechts weinig Belgen hebben deze 

______________1 nog nooit uitgesproken. Want frites vormen een volwaardige 

plaats in de gastronomische cultuur van ons land. 

Als er één ______________2 bestaat voor België, dan 

zeker de frites.  

Hun ______________3 blijft nochtans relatief onzeker. 

De Engelse term “French Fries” lijkt het patent op deze 

culinaire ______________4 toe te kennen aan onze 

zuiderburen. Niets van, beweren kenners, de frites 

komen niet uit Frankrijk maar wel uit België.  

Het oorspronkelijke ______________5 zou ontstaan zijn aan de oevers van de 

Maas, tussen Dinant en Luik. De arme bewoners van deze streek hadden de 

gewoonte om bij hun ______________6 gebakken visjes te eten. Maar wanneer 

de rivier bevroren was en ze geen vis konden vangen, sneden ze in plaats 

daarvan aardappels in ______________7 die in olie werden gebakken. 

 De uitvinding van de frites is even onzeker als het begin van hun 

commerciële verkoop. In 1861 zou een Belgisch ondernemer met de naam Frits 

een ______________8 geopend hebben waar hij dit product verkocht dat hij 

zijn naam gaf. Waarom spreken de Engelsen dan van “French Fries”? De meest 

gehoorde verklaring brengt dit in verband met de Eerste Wereldoorlog. De 

Amerikanen en Engelsen zouden dit gerecht geproefd hebben in 

______________9 van Belgische soldaten die 

Frans spraken, vandaar de verwarring. En zo 

keerden ze naar hun land terug met het recept voor 

“French Fries”. In België worden frites met 

mayonaise of een andere saus bij voorkeur 

gegeten in een ______________10 of “frietkot”. En 

om knapperige frietjes te verkrijgen hebben de 

Belgen hun geheim: de frites niet één maar twee keer in de olie dompelen. 

Deze Belgische specialiteit is wereldwijd bekend. De Fransen zijn dol op een 

lekkere “steak frites salade”. En ook de Amerikanen hebben sinds kort de 

echte Belgische frites ontdekt met de ______________11 in New York van 

frituren gekopieerd op het Belgische model en verkocht door Belgische 

frietbakkers. In Nederland vind je vaak de naam “Vlaamse frites”. 

Nederlanders eten dan ook liever ______________12 met een witte saus die 

echter geen mayonaise is! 

 

woordenschat bij de tekst 

 

Nederlands Duits Nederlands Duits 

slechts weinig(e) 

vormen 

volwaardig 

de maaltijd 

culinair 

beweren 

oorspronkelijk 

de oevers 

nur wenig(e) 

bilden 

vollwertig 

die Mahlzeit 

kulinarisch 

behaupten 

ursprünglich 

die Ufer 

de uitvinding 

de verkoop 

de ondernemer 

de verwarring 

bij voorkeur 

knapperig 

dompelen 

de frituur 

die Erfindung 

der Verkauf 

der Unternehmer 

die Verwirrung 

bevorzugt 

knusprig 

untertauchen 

die Frittenbude 
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14  Je ouders willen graag voor een weekendje naar België. 

  Je hebt een flyer over de stad Kortrijk gevonden, maar je 

  ouders kunnen geen Nederlands. Geef daarom de inhoud 

  (Inhalt) van de flyer in het Duits weer.  
 
Kom naar Kortrijk! 

Kortrijk is een grensstad in het zuiden van de Belgische provincie West-

Vlaanderen en ligt vlakbij de Franse grens. Kortrijk telt ongeveer 77.000 

inwoners. Het bruisende Kortrijk is een stad met vele pluspunten, in een 

unieke mix van modern en historisch. Er is de prachtige rivier de Leie 

die door de stad stroomt. Een romantische wandeling langs die oevers 

is meer dan de moeite waard. Daarnaast is er het Texture, een museum 

over de textielindustrie en het multimediale museum Kortrijk 1302. En 

dan is er nog de shoppingstad Kortrijk, een echte trendsetter. Het was 

de eerste stad in Vlaanderen met een volledig verkeersvrije winkelstraat. 

Ze blijft nog steeds de winkelstad nummer één. Het overdekte 

winkelcentrum K is een mooi voorbeeld: een van de grootste van ons 

land. Ideaal dus voor een weekendje shoppen. 

Kortrijk is niet alleen een winkelstad maar ook vooral een historische 

stad. De stad biedt heel wat historische monumenten en gebouwen 

zoals het belfort aan de grote Markt, de 

twee machtige Broeltorens en het 

klooster het begijnhof. Er zijn genoeg 

redenen om een weekendje naar 

Kortrijk te reizen! 

woordenschat 

Nederlands Duits 

bruisend 

uniek 

de wandeling 

overdekt 

pulsierend 

einzigartig 

der Spaziergang 

überdacht 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Broeltorens,_Kortrijk_(DSCF9278).jpg


14 
 

15a  Test jezelf! Zet de juiste foto bij de passende stad. 

 

 

 
A   B   C  D 

 
 
 
 
 
 
 
 

 E               F      G                        H 

 

15b  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   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
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tintin_and_Snowy_grafitti.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillemins29.JPG

