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Op 1 mei is onze uitwisseling begonnen en zijn wij op het station van 
Welkenraedt samengekomen om met de trein naar Antwerpen te 
gaan. Toen wij op het Centraal Station in Antwerpen aangekommen 
waren, waren alle gefascineerd van het mooie station. Toen wij onze 
bagage bij de jeugdherberg “Pulcinella” afgegeven hadden, hebben 
wij mannen in onderbroeken gezien en waren heel geschokt. Maar 
meneer Esser heeft ons gerust kunnen stellen en heeft gezegd: “Dat 
zijn geen Belgen, dat zijn Britten”. Op weg naar ons volgende 
programmapunt hebben wij een parade gezien, omdat de mensen de 

dag van de arbeid gevierd hebben. Daarna hebben wij 
regenlaarzen en een pak aangetrokken en zijn door de 
ondergrondse stadsgrachten gelopen. Daar stonk het de hele 
tijd! Daarna hadden we vrije tijd. Toen hebben wij geshopt, 
gegeten en hebben een mooie boekwinkel bezocht. Daarna 
hebben wij de Belgen ontmoet, iedereen heeft zich voorgesteld 
en wij zijn naar de rivier de Schelde gegaan. ‘s Avonds zijn wij 
allemaal naar een Italiaans restaurant gegaan en hebben samen 
gegeten. Wij hebben nog door Antwerpen gelopen en hebben 
overal mooie lichtjes gezien, omdat het al heel donker was. Voordat wij zijn gaan slapen, hebben wij 
nog op het dakterras gezeten en van de laatste uren van de dag genoten. 

 

De volgende dag hebben wij een boottocht naar het kleine dorp “Lillo” gemaakt, waar maar dertig 
mensen wonen. Wij hebben ook door de joden buurt gewandeld in Belgisch-Duitse groepen en hebben 

kleine opdrachten uitgevoerd. Daarna zijn wij naar de school “Sint-
Agnes Instituut” van de Belgische scholieren gegaan en hebben daar 
pizza gegeten. ‘s Avonds zijn wij weer door Antwerpen gelopen en 
hebben de stad nog eens goed bekeken.  

 

Dinsdag zijn wij weer naar de school gegaan en daarna hebben we 
de moskee Hoboken bezocht. De gids heeft ons veel verteld en wij 

hebben vragen kunnen stellen. Daarna hebben wij broodjes op school gegeten en zijn met de tram 
naar het Centraal Station gegaan om samen met de Belgische scholieren met de trein terug naar 
Welkenraedt te gaan.  

Woensdag hebben wij de Belgische scholieren door de school rondgeleid en zijn daarna met hen met 
de bus naar het Kletterwald in Aken gegaan. We hebben daar instructie gekregen en we hebben drie 
uurtjes geklommen.   

De volgende dag zijn wij naar het Discovery museum in Kerkrade gegaan en hebben daar aan 
verschillende activiteiten meegedaan. We hebben veel over de DNA-ketting en het menselijk lichaam 
geleerd. Later zijn wij naar Aken gegaan en hebben in het restaurant “Kaiserwetter” gegeten. Als 
afscheid zijn we met de Belgische en Duitse scholieren op de Bahndamm samengekomen.   
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