
Scholieren zouden niet alleen over elkaar 

moeten leren, maar ook met elkaar. 

Vanuit die overtuiging zijn we samen met collega’s 

van de Universiteit Duisburg-Essen het project 

Nachbarsprache & buurcultuur begonnen.  

In dit project, dat medegefinancierd wordt door 

Interreg Deutschland-Nederland, ontwikkelen en 

testen we lesmateriaal dat speciaal voor uitwisse-

lingen bedoeld is. 

Normaal gesproken leren leerlingen de vreemde 

taal en cultuur vanuit hun eigen klaslokaal en in 

hun eigen school. Maar om een taal en cultuur 

écht te leren kennen, is daadwerkelijk contact met 

scholieren van over de grens onmisbaar.  

Door dit contact ervaren de scholieren dat de bu-

ren over veel zaken precies hetzelfde denken als 

zijzelf, maar dat er ook onverwachte en onbekende 

verschillen bestaan.  

Met afwisselende uitwisselingsprogramma’s, gro-

tendeels door de scholen zelf samengesteld, willen 

we de komende jaren Duitse en Nederlandse mid-

delbare scholieren dichter bij elkaar brengen. Op 

die manier verkleinen we de stap om naar het 

buurland te gaan, voor bijvoorbeeld vakantie, stu-

die of zelfs werk.  

Middelbare scholen worden van harte uitgenodigd 

om zich aan te melden!  

www.buurcultuur.de | nachbarsprache@let.ru.nl 
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Projectleider 

Alette Doreleijers 
Projectcoördinator 

“Ik weet niet hoor, maar die  
Duitsers hebben nog best wel een  
goede muzieksmaak!”  
Celina, 15 

“Ik denk dat ik hierdoor  
wel beter Duits leer”   

Kris, 15 

Scholieren van het OBC Huissen en de Europaschule Kamp-Lintfort bij 
een sportactiviteit tijdens de uitwisselingsdag. 

        Informatie en aanmelden 

www.buurcultuur.de 
         nachbarsprache@let.ru.nl 

Tekst en ontwerp: Henning Meredig, Xander Zwaneveld & Yonec Bremmers 



Voorbereiding 
Iedere speler zet zijn pion op één van de zes grote  
stations in de Euregio. Wie het hoogste dobbelt, begint.  
 
Spelregels 
Hieronder en online (zie QR-code) zijn bij elke stad vragen op drie 
niveaus te vinden. Als je aan de beurt bent, leest degene rechts 
van je de vraag bij de stad en de drie antwoordmogelijkheden 
voor. Als je het juiste antwoord geeft (zie QR-code), mag je dob-
belen. Je reist met de klok mee net zoveel stations als het aantal 
ogen dat je hebt gegooid. Voorbeeld: als je in Arnhem staat en 
drie gooit, kom je in Kleve.  
Daarna is de volgende speler aan de beurt. In je volgende beurt 
krijg je dan een vraag over de stad waarin je net bent aangeko-
men.  
 
Einde van het spel 
Wie als eerste de hele Euregio Rijn-Waal is rondgereisd en dus 
weer op of voorbij zijn startstation komt, heeft gewonnen.  

 
Arnhem: Welke rivier stroomt door Arnhem? 
A Maas 
B Rijn 
C Waal 
 
Kleve: Kasteel Schwanenburg is één van de bekendste be-
zienswaardigheden van de stad. Hoe oud is dit kasteel? 
A ± 100 jaar 
B ± 500 jaar 
C ± 900 jaar 
 
Duisburg: Vanuit welke Nederlandse stad kun je 
rechtstreeks met de trein naar Duisburg reizen? 
A Arnhem 
B Maastricht 
C Venlo 
 
Düsseldorf: Kraftwerk is een bekende band uit Düsseldorf. 
Welke andere artiest komt daar ook vandaan? 
A Die Toten Hosen 
B Herbert Grönemeyer 
C Nena 

Benodigdheden 

dobbelsteen, pionnen,  

antwoordvel (op internet) 

2-6 spelers 

20-30 minuten 

Nijmegen: Hoeveel bruggen over de Rijn heeft Nijmegen? 
A 0 
B 3 
C 6 
 
Den Bosch: Hoe wordt Den Bosch tijdens de carnavals-
periode genoemd?  
A Kruikenstad 
B Lampegat 
C Oeteldonk 

Scan deze QR-code voor meer 

vragen en alle antwoorden 

 

 

 

 

 

 

of ga naar  

www.ru.nl/nachbarsprache-nl/

grenzeloos/euregio 


