
 

Begeleiding tekst Antwerpen NY , een enkele reis 

 Algemene vragen  

1. Wat gebeurt hier? 

2. Hoe is het voor hoofdpersonage/ander personage? 

3. Wat zou jij doen? 

 

Gefragmenteerde stukjes tekst en vragen  

 1.ZE ZIEN MIJ NIET STAAN…. 

 Waar zijn we 

 Wie is de ik persoon 

 Rijnkaai! (Waar zijn we nu?) 

 Lawaai rond boot is enorm... Beginscène Titanic 

 Zus heeft een luide stem, hoe heet ze? 

2. HET HOUTEN DEK… 

 Kan je een stad missen? Is het anders dan mensen missen? Hoe voelt dat? 

 Wuiven naar mensen die niet kent, is dat raar? Wie doet dat? 

 Weten jullie nog in welk museum we zijn? Link naar RSL en boten 

3. ONZE BOOT MAAKT ZICH LOS… 

 Kajuit? Nummer 317 (vergelijken met hotel 317) is dat groot hotel? Wie heeft al met schip 

gereisd? 

 Echt arm zijn we niet…Hoe is dat dan? Hoe leef je dan bv in België, nu? 

 3 klassen, bestaat dat nog? 

 Mijn familie woont al generaties in Antwerpen… 

4. IK LOOP SNEL OVER HET DEK… 

 Wie ontmoet de jongen? 

 Ze draagt een dure jurk, op welk stuk van het  schip zou zij reizen? 

 Praten meisjes graag over kleren? 

 Nederlands met een Amerikaans accent, hoe zou dat zijn? 

 Is hij opmerkzaam? Waar lezen we dat? 

 Wat is parelmoer? 



 5. REIST U MET UW TANTE?... 

 Leeftijden inschatten (Mijn kinderen vonden toen ze 15 waren iemand van 30 oud…) 

 Ze kijkt even bedroefd...(reden?) 

 Teresa hoe spreek je dat uit in het Engels (wordt je eigen naam soms raar uitgesproken?) 

 Vlaamse meisje zijn verlegen? 

 Niet beleefd om leeftijd te vragen? 

6. IK VERTEL TERESA… 

 Job journalist 

 Wat is jouw droomjob 

 Wie is Angela? 

 7.En jij? BEN JIJ AMERIKAANSE?... 

 Uit welk land komt Teresa? 

 Is er al iemand in New York geweest? Is het leven er anders? 

 Wie spreekt thuis Nl en wie een andere taal? 

 Krijg je ook les in je moedertaal? 

 Is het goed om je moedertaal te blijven spreken? 

 Ze krijgt privéles... 

Wat vond je van de tekst? 


