
 
 

  

Briefe an den Weihnachtsmann  
 
Auteur:  Teun Waverijn 

Email:  teunwaverijn@gmail.com  

Instelling:  Pieter Nieuwland College 

Vak:   Duits       

Doelgroep:  havo/vwo, leerjaar 2 

Type:   werkvorm 

Duur:   ± 25 min. 

Thema:  Kijk- en luistervaardigheid: structurerend luisteren; Kerstmis; Deutsche 

Post; leesvaardigheid en opzoekvaardigheid. 

 

Samenvatting:  

Leerlingen bekijken een video in het Duits over de Kerstman en de rol die de DHL 

speelt. Vervolgens gaan ze op verschillende Duitse websites op zoek naar de 

antwoorden op 10 Nederlandse vragen over de Duitse Post en Kerst.  

 

Leerdoelen: 

Leerlingen kunnen de hoofdpunten uit een Duitse video over de Duitse post en Kerst 

halen en waar nodig voor zichzelf samenvatten. 

Leerlingen kunnen gerichte vragen beantwoorden over Kerst en over het Duitse 

postbedrijf DHL aan de hand van informatie op diverse websites in het Duits. 

Leerlingen kunnen deze antwoorden zo formuleren dat het begrijpelijk is. 

Leerlingen weten een aantal basale feiten over de Deutsche Post en het versturen van 
pakketjes en kerstkaarten in Duitsland. 

Leerlingen weten basale kenmerken van de Kerstman en rituelen rondom kerst zoals 
die in Duitsland gangbaar zijn. 

 

Inhoud:  
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Briefe an den Weihnachtsmann 

 

Kijk ter introductie naar dit filmpje: https://youtu.be/NJjs4_3_X7M 

Beantwoord na het kijken deze vragen: 

1. Zoek op de site die in het filmpje genoemd wordt uit, waar de kerstman vandaan komt. Klik 

daartoe eerst op het adres in Himmelpfort. 

2. Welke andere namen worden ook nog voor hem genoemd? 

3. Beschrijf kort de ontstaansgeschiedenis van de Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort. 

4. Zoek op de site hoe het Christkind eruitziet, waar het voorkomt en wat het oorspronkelijk 

was. Klik daartoe eerst op een adres van het Christkind. 

5. Stel, je woont in Duitsland en je hebt een klein broertje of zusje, dat een brief wil sturen aan 

de Weihnachtsmann. De brief weegt 26 gram. Hoeveel kost een postzegel? Kijk bij de 

Produkte. 

6. Tot wanneer kun je kerstkaarten nog versturen, zodat ze nog op tijd voor kerst aankomen? 

Sleutelwoord: Termine. 

7. Je kunt een cadeautje als DHL Päckchen of als DHL Paket versturen. Wat zijn voorwaarden 

om het als een DHL Päckchen te mogen versturen? 

8. Stel, je Duitse oom wil naar jou in Nederland voor kerst een cadeautje sturen. Hij wil dat als 

DHL Päckchen doen. Kan dat? 

9. Je wil een kaart sturen naar Frauenplan 1 in Weimar. Je hebt de postcode nodig. Kijk op 

www.uitmuntend.de wat het Duitse woord daarvoor is en zoek de postcode op.  

10. Welke mogelijkheden voor kerstkaarten worden er nog meer aangeboden op de site?  

 

Briefe an den Weihnachtsmann 

De antwoorden staan hieronder. 

Kijk ter introductie naar dit filmpje: https://youtu.be/NJjs4_3_X7M 

www.deutschepost.de/weihnachtsmann 

Beantwoord na het kijken deze vragen: 

1. Zoek op de site die in het filmpje genoemd wordt uit, waar de kerstman vandaan komt. Klik 

daartoe eerst op het adres in Himmelpfort. 

Ursprünglich begann die Geschichte des Weihnachtsmannes in den Erzählungen rund um 

St. Nikolaus. 

2. Welke andere namen worden ook nog voor hem genoemd? 

USA: Santa Klaus 

Russland: Väterchen Frost 

Frankreich: Père Noël 

3. Beschrijf kort de ontstaansgeschiedenis van de Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort. 

„Alles begann im Jahr 1984. Damals schrieben zwei Kinder aus Berlin und Sachsen an den 

Weihnachtsmann nach Himmelpfort. Eine Postmitarbeiterin wollte die Briefe nicht mit 

dem Vermerk "Empfänger unbekannt" zurückschicken. Deshalb beantwortete sie die 

Briefe selbst. Die beiden Kinder haben ihren Freunden offensichtlich von der Antwort 

http://www.deutschepost.de/weihnachtsmann


 
 

  

erzählt. Denn in der folgenden Saison kamen bereits 75 Briefe für den Weihnachtsmann 

an. 

 

Ab 1990 trafen mehr und mehr Weihnachtsbriefe in Himmelpfort ein, in der Adventszeit 

bis zu 2000 Briefe am Tag. Die Deutsche Post reagierte auf das große Interesse und 

engagierte 1995 erstmals Helferinnen. Seitdem unterstützen sie den Weihnachtsmann in 

Himmelpfort beim Beantworten der Briefe.“ 

4. Zoek op de site hoe het Christkind eruitziet, waar het voorkomt en wat het oorspronkelijk 

was. Klik daartoe eerst op een adres van het Christkind. 

Das Christkind wird seit dem frühen 16. Jahrhundert als eine Art Engel dargestellt. Ähnlich 

wie der Weihnachtsmann, verteilt es in der Nacht zum 25. Dezember Geschenke an die 

Menschen. Auf Bildern wird das Christkind immer mit blonden Locken, Flügeln und einem 

Heiligenschein gezeigt. Man kennt das Christkind in Deutschland, Österreich, Südtirol, 

Ungarn, Tschechien, Südbrasilien und in der Slowakei 

5. Stel, je woont in Duitsland en je hebt een klein broertje of zusje, dat een brief wil sturen aan 

de Weihnachtsmann. De brief weegt 26 gram. Hoeveel kost een postzegel? Kijk bij de 

Produkte. 

0,85 € (Brieftype ‘Kompakt’) (Stand: Dezember 2018) 

6. Tot wanneer kun je kerstkaarten nog versturen, zodat ze nog op tijd voor kerst aankomen? 

Sleutelwoord: Termine. 

3 Tage vor Heiligabend, also am 21 Dezember. 

7. Je kunt een cadeautje als DHL Päckchen of als DHL Paket versturen. Wat zijn voorwaarden 

om een het als een DHL Päckchen te mogen versturen? 

Päckchen: tot max. 2 kilo, innerhalb Deutschlands, schnelle Lieferung, maximalgröße: 

30x15x60 cm, minimalgröße: 15x11x1cm, günstig, aber unversichert!! 

8. Stel, je Duitse oom wil naar jou in Nederland voor kerst een cadeautje sturen. Hij wil dat als 

DHL Päckchen doen. Kan dat? Nee: nur innerhalb Deutschlands. 

9. Je wil een kaart sturen naar Frauenplan 1 in Weimar. Je hebt de postcode nodig. Kijk op 

www.uitmuntend.de wat het Duitse woord daarvoor is en zoek de postcode op.  

Postleitzahl. Het adres van het Goethehuis is 99423 

10. Welke mogelijkheden voor kerstkaarten worden er nog meer aangeboden op de site?  

Online creatieve kerstkaarten ontwerpen, met aangepaste postzegel 

 

 

 

 

 

 

 


