
 
 

Antwoorden 
Werkblad Aken - Stadrally 

OPDRACHT 1. ELISENBRUNNEN  
a) Zwavel 

b) 53 ºC 

c) 789 – 814  Karel de Grote / Karl der Große 

    1737  Georg Friedrich Händel 

    1806  Lodewijk, koning van Holland / Ludwig König von Holland 

OPDRACHT 2. ELISENGARTEN: ARCHÄOLOGISCHE VITRINE 
Om door middel van blaaspijpjes naar vogels te schieten / om vogels mee op te jagen. 

OPDRACHT 3: KREISLAUF DES GELDES 
a) Kringloop van het geld 

b) Bijvoorbeeld: vader legt kind de omgang met geld uit / een bedelaar bedelt om geld. 

OPDRACHT 4: RESTAURANT HANS WURST 
a) Worst 

b) Twee gegrilde bloedworsten met aardappelpuree/-stamppot en geroosterde uien zuurkool 

en appelcompote/appelmoes.  

OPDRACHT 5: AACHENER DOM 
a) Een leeuw 

b) In de Karelsschrijn zou het gebeente van Karel de Grote zijn bewaard. 

c) en d) Eigen antwoord 

OPDRACHT 6: GRASHAUS 
Eerst raadhuis, daarna gerechtsgebouw en kerker. In de 19e eeuw werd het omgebouwd tot 

stadsarchief. Tegenwoordig symboliseert het ‘Europa’ en herbergt het Grashaus het Europees 

klaslokaal (hier leren kinderen wat Europa betekent), de stichting Karelsprijs en het 

informatieloket Europe direct.  

OPDRACHT 7: TÜRELÜRE-LIßJE 
a) Met zijn drieën aan het spelen/dansen/lachen 

b) Verdrietig/bang 

c) In haar broek aan het plassen 

OPDRACHT 8: RATHAUS UND MARKT 
a) Op de fundamenten van het paleis van Karel de Grote. 

b) Karel de Grote 

OPDRACHT 9: HANDTEKENING VAN KAREL DE GROTE  
a) Als leerlingen de 3 emblemen naast de wegwijzer en de 3 emblemen voor de fontein 

hebben meegeteld, kunnen ze er 12 gezien hebben. 

OPDRACHT 10: GRANUSTURM 
a) Saalturm 

b) Daarvoor waren de muren niet dik genoeg. 

 



 
 

OPDRACHT 11: COUVEN-MUSEUM 
a) Meubels en inrichtingsstijlen uit verschillende perioden. 

b) Scholieren betalen €3. Volwassenen €5. 

OPDRACHT 12: AACHENER PRINTEN 
a) Een soort koek 

b) Bijvoorbeeld: suiker, meel, water, ei, honing, nootmuskaat, kaneel, kardemon, anijs 

OPDRACHT 13: KLENKES DENKMAL  
a) Het is een Akense groet 


