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Plak hier een
pasfoto van jezelf.

Dit is jouw Europese paspoort.
Vul hieronder je gegevens in.

Naam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit(en)

Handtekening

DE EUROPESE UNIE
Op school
heb je vast al
geleerd dat er
vroeger veel
oorlogen in
Europa zijn gevoerd.
Vooral de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog waren
vreselijk.
Na de Tweede Wereldoorlog wilden
de leiders van een aantal Europese
landen ervoor zorgen dat er geen
Derde Wereldoorlog zou komen!
De Fransman Jean Monnet kwam toen met een heel origineel
idee.
Om wapens te maken heb je kolen en staal nodig. Als de twee
oude vijanden, Duitsland en Frankrijk, samen kolen en staal
zouden maken, in plaats van ieder apart, zouden zij geen oorlog
meer voeren!
Daarom werd in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal (EGKS) opgericht. Naast Frankrijk en Duitsland wilden
Nederland, België, Italië en Luxemburg ook graag meedoen.

De EGKS wilde Europa erbij helpen om op te krabbelen uit de
puinhopen van de oorlog.
Het werk tussen de zes landen liep zo goed, dat ze in 1957
besloten een andere club op te richten: de Europese Economische
Gemeenschap (EEG). De EEG werd later de Europese Unie. De
landen van de EEG maakten afspraken om de handel tussen
die landen gemakkelijker te maken. Ook gingen ze meer
samenwerken op het gebied van landbouw. Er werden steeds
meer afspraken gemaakt.
De EEG (later de EG) werd een groot succes. Steeds meer landen
wilden lid worden. In 1992, toen de EG een nieuwe naam kreeg en
Europese Unie (EU) ging heten, waren er 12 landen lid. Inmiddels
zijn er al 27 EU-lidstaten. De EU doet nu meer dan alleen maar
samenwerken op het gebied van handel.
Natuurlijk beslist de EU niet over alles. De EU doet alleen dingen
die landen niet alleen kunnen doen en die je dus beter samen
kunt regelen. De EU zal bijvoorbeeld nooit beslissen om een
rotonde te bouwen in de plaats waar jij woont. Maar de EU kan
vissers wel verbieden om bepaalde vissoorten te vangen als er te
weinig van rondzwemmen in de Noordzee. Deze zee grenst aan
verschillende landen, waardoor een land alleen zo’n probleem niet
kan oplossen.
Je merkt het niet altijd, maar de afgelopen jaren is er veel
verbeterd dankzij de EU. Zo regelt de EU dat de appel die jij eet
gezond geteeld is. En op het etiket van een pak hagelslag moet
staan wat er allemaal in zit. Daardoor weten mensen met een
allergie wat ze wel en niet kunnen eten.

Ook zorgt de EU ervoor dat we het kraanwater kunnen blijven
drinken.
En als je speelgoed goed bekijkt, zie je misschien het CE-teken.
Dat betekent dat het gemaakt is volgens EU-regels, waardoor het
veilig is.
Ook wil de EU dat iedereen in heel Europa thuis goed internet
heeft voor weinig geld. Dat is fijn als je met je vrienden of
vriendinnen chat of online spelletjes speelt.
Reizen in de EU is veel makkelijker sinds je aan de grens je
paspoort niet meer hoeft te laten zien. In veel landen hoef je
ook geen geld meer te wisselen, maar kun je gewoon in euro’s
betalen.
Dankzij de Europese Unie heb je nu een leuk paspoortje voor je
liggen, waarin van alles over de EU-landen te ontdekken is!

DE EUROPESE UNIE

BELGIË

Belgique • Belgien
HOOFDSTAD: Brussel
OPPERVLAKTE: 30 528 km²
BEVOLKING: 11,4 miljoen
GESPROKEN TALEN: Nederlands, Frans
en Duits
NATIONALE FEESTDAG:
Op 21 juli 1831 legde de eerste
koning van België, Leopold I,
de grondwettelijke eed af.

6

Plak hier
de juiste
sticker!

HET ATOMIUM
Het Atomium symboliseert een
metaalkristal met 9 atomen. In het
gebouw zijn vaak tentoonstellingen.
Als je de lift neemt, heb je vanuit
de bovenste bol een mooi uitzicht
over Brussel.

MANNEKEN PIS
Het Manneken Pis beeldje staat in
het centrum van Brussel. Het is een
beeld van een jongetje dat aan het
plassen is. Veel mensen weten niet dat
Manneken Pis vaak kleren aan heeft.
Op dit moment bestaat zijn garderobe
uit meer dan 700 kostuums.
ZOEK UIT: Welke
blauwe wezens bedacht
Pierre Culliford?

7

BULGARIJE

България

HOOFDSTAD: Sofia
OPPERVLAKTE: 111 002 km²
BEVOLKING: 7,1 miljoen
GESPROKEN TAAL: Bulgaars
NATIONALE FEESTDAG: 3 maart
is de nationale feestdag.
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Plak hier
de juiste
sticker!

ALEXANDER NEVSKI
KATHEDRAAL
De kathedraal in Sofia is gebouwd
als dank aan de Russische Tsaar
Alexander II, die het land bevrijdde
van een oorlog met Turkije
in 1877. Met zijn gouden koepels
is de kathedraal het symbool
van Bulgarije.
RILA NATIONAAL PARK
Rila is het grootste nationale park
van Bulgarije. In het park leven
wilde dieren zoals beren, wilde
zwijnen, herten en adelaars.
Het park is bekend om de vele
meren en rivieren. Rila betekent dan
ook ‘veel water’.

ZOEK UIT: Welk gebergte
loopt dwars door Bulgarije?

9

CYPRUS

Κύπρος/Kıbrıs
CAPITAL: Hoofdstad: Nicosia
OPPERVLAKTE: 9 251 km²
BEVOLKING: 0,9 miljoen
GESPROKEN TALEN: Grieks en Turks
NATIONALE FEESTDAG: 1 oktober wordt de
onafhankelijkheid gevierd.
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Plak hier
de juiste
sticker!

AYIOU NIKOAOU TON GATON
De kerk van de heilige Nikolaas
staat bij het Kattenklooster. Hier
worden zwerfkatten opgevangen
en door nonnen verzorgd.

PETRA TOU ROMIOU
Volgens de legende zou Aphrodite,
godin van de schoonheid, uit de
golven van de zee zijn geboren.
Daarom wordt de rots ook wel
de ‘Rots van Aphrodite’ genoemd.

ZOEK UIT: Wat eten mensen
in Cyprus wanneer ze meze/
halloumi bestellen?
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DENEMARKEN

Danmark

HOOFDSTAD: Kopenhagen
OPPERVLAKTE: 42 921 km²
BEVOLKING: 5,8 miljoen
GESPROKEN TAAL: Deens
NATIONALE FEESTDAG: 5 juni is de
Dag van de Constitutie. Op deze dag
in 1849 werd de Deense
grondwet getekend.
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Plak hier
de juiste
sticker!

NYHAVN
Nyhavn (in Kopenhagen) betekent
de ‘nieuwe haven’. Vroeger werd
van hieruit handel gedreven met
het Verre Oosten. De kleurige
pakhuizen zijn uit die tijd afkomstig.
Nu is Nyhavn vooral bekend om
zijn gezellige terrasjes.
ZEEMEERMIN
De kleine zeemeermin is bekend
geworden door het sprookje van
Hans Christian Andersen. Het
beeldje is gemaakt van brons, is
1,65 meter hoog en weegt 175 kilo.

ZOEK UIT: Kan je drie
sprookjes van Hans Christian
Andersen noemen?
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DUITSLAND

Deutschland

HOOFDSTAD: Berlijn
OPPERVLAKTE: 357 340 km²
BEVOLKING: 82,8 miljoen
GESPROKEN TAAL: Duits
NATIONALE FEESTDAG: 3 oktober
is de dag van de Duitse eenheid,
die de hereniging
van Oost- en
West-Duitsland
viert.
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Plak hier
de juiste
sticker!

BRANDENBURGER TOR
Vroeger (1788) was deze poort de
stadsgrens naar het centrum van
Berlijn. Wie er door wilde, moest
tol betalen. Nu is de poort het
symbool van de Duitse eenheid,
na de hereniging van Oost- en
West-Duitsland.
BOEKDRUKKUNST
Komt de drukpers uit Duitsland
of Nederland? Eigenlijk uit beide
landen! De boekdrukkunst werd
door de Duitser Johannes Gutenberg
en de Nederlander Laurens Janszoon
Coster bijna tegelijk uitgevonden,
rond 1450. Hierdoor konden ineens
veel meer mensen boeken lezen.
Daarvóór werden boeken altijd met
de hand geschreven.

ZOEK UIT: Wat is de naam van
de dwerg, beschreven door de
gebroeders Grimm, die hooi in
goud kan veranderen?

ESTLAND

Eesti

HOOFDSTAD: Tallinn
OPPERVLAKTE: 45 227 km²
BEVOLKING: 1,3 miljoen
GESPROKEN TAAL: Ests
NATIONALE FEESTDAG: 24 februari wordt de
onafhankelijkheid gevierd
van Rusland in 1918.
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Plak hier
de juiste
sticker!

STADHUIS
Het stadhuis van Tallinn is in de
13e eeuw gebouwd. De tweede
verdieping wordt regelmatig
gebruikt voor feestjes en
vergaderingen. Bezoekers mogen
het gehele gebouw bezoeken, zelfs
de kelder en de zolder.
APOTHEEK
De apotheek van Tallinn is de
oudste apotheek in Europa die nog
gebruikt wordt. De apotheek werd
in 1422 gevestigd op een hoek van
het stadhuisplein. Er worden nog
steeds medicijnen en soortgelijke
producten verkocht.

ZOEK UIT: Hoeveel eilanden
heeft Estland?
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FINLAND

Finland

HOOFDSTAD: Helsinki
OPPERVLAKTE: 338 435 km²
BEVOLKING: 5,5 miljoen
GESPROKEN TALEN: Fins en Zweeds
NATIONALE FEESTDAG: 6 december wordt de
onafhankelijkheid gevierd van Rusland in 1917.
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Plak hier
de juiste
sticker!

KATHEDRAAL OP HET
SENAATSPLEIN
Het senaatsplein ligt midden in
Helsinki. De kathedraal, ook wel
Witte Domkerk genoemd, ligt op
een heuveltje en je kunt er heel
mooi over de stad uitkijken.

FINLANDIA-HAL
De Finnen houden van tijdloos en
functioneel design. Dat kan je goed
zien aan dit concertgebouw, de
Finlandiahal in Helsinki. De architect
Alvar Aalto heeft het hele gebouw
van wit marmer en zwart graniet
gemaakt.
ZOEK UIT: Aan welke taal is
het Fins nauw verwant?
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FRANKRIJK

France

HOOFDSTAD: Parijs
OPPERVLAKTE: 633 187 km²
BEVOLKING: 66,9 miljoen
GESPROKEN TAAL: Frans
NATIONALE FEESTDAG: 14 juli is de herdenking
van de Franse revolutie.
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Plak hier
de juiste
sticker!

EIFFELTOREN
De toren werd gebouwd door Gustave
Eiffel voor de Wereldtentoonstelling
in Parijs in 1889. Eigenlijk zou de toren
na 20 jaar weer afgebroken worden,
maar hij bleek heel nuttig te zijn als
radiomast. De toren is 324 meter hoog
en via de trap is het 1665 treden naar
de tweede verdieping. De bovenste
verdieping is alleen per lift bereikbaar.
KUNSTGEBIT
Een kunstgebit bestaat uit neptanden
aan een plaatje. De Franse uitvinder
Alexis Duchâteau maakte in 1770
het eerste moderne kunstgebit. Het
was gemaakt van porselein, net als
oma’s borden... Geschat wordt dat
in Nederland ongeveer drie miljoen
mensen een kunstgebit hebben.

ZOEK UIT: Waar is Jean
Monnet beroemd om?
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GRIEKENLAND

Ελλάδα

HOOFDSTAD: Athene
OPPERVLAKTE: 132 049 km²
BEVOLKING: 10.7 miljoen
GESPROKEN TAAL: Grieks
NATIONALE FEESTDAG: 25 maart wordt
de onafhankelijkheid gevierd van het
Ottomaanse rijk in 1821.
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Plak hier
de juiste
sticker!

PARTHENON
Het Parthenon in Athene was een
tempel gewijd aan de godin Pallas
Athena. Het werd ook gebruikt als
kerk en als markthal. In 1687 is een
deel door oorlog verwoest. Veel
meesterwerken uit het Parthenon
zijn te zien in het British Museum in
Londen.
OLYMPISCHE SPELEN
Weet je hoe oud de Olympische
Spelen zijn? Nee? Je bent niet de
enige! De sportwedstrijden werden al
in de Griekse oudheid gehouden ter
ere van de God Zeus, in het plaatsje
Olympia. Vandaar de naam! Alleen
mannen mochten (naakt!) meedoen.
In 1896 waren in Athene de eerste
moderne Olympische Spelen. Sinds
1960 zijn er ook Paralympische Spelen.

ZOEK UIT: Wat is de hoogste
berg van Griekenland?
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HONGARIJE

Magyarország
HOOFDSTAD: Boedapest
OPPERVLAKTE: 93 024 km²
BEVOLKING: 9,8 miljoen
GESPROKEN TAAL: Hongaars

NATIONALE FEESTDAGEN: 15 maart
herdenken de Hongaren de revolutie
van 1848. 23 oktober is de
Dag van de Republiek

24

Plak hier
de juiste
sticker!

PARLEMENTSGEBOUW
Vroeger was Hongarije veel
groter en rijker dan nu. Het
parlementsgebouw in Boedapest
werd gebouwd om te vieren dat
de Magyaren (Hongaren) er al 1000
jaar wonen. Tijdens een boottocht
over de Donau heb je een mooi
uitzicht op het gebouw.
KETTINGBRUG
De kettingbrug wordt in het
Hongaars ‘Lánchíd’ genoemd. In
Boedapest zijn veel bruggen te zien,
maar deze is de oudste. De bruggen
zijn nodig om de stadsdelen Boeda
en Pest met elkaar te verbinden.

ZOEK UIT: Welke landen
grenzen aan Hongarije?

IERLAND

Éire

HOOFDSTAD: Dublin
OPPERVLAKTE: 69 797 km²
BEVOLKING: 4,8 miljoen
GESPROKEN TALEN: Iers en Engels
NATIONALE FEESTDAG: 17 maart,
is Saint Patrick’s Day. In Ierland wordt op deze dag de
beschermheilige van het land herdacht.
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Plak hier
de juiste
sticker!

KASTEEL DUBLIN
Ruim 700 jaar, tot 1922, was Kasteel
Dublin het hoofdkwartier van de
Engelse overheersing in Ierland.
Daarna deed het tijdelijk dienst als
gerechtshof. Vanaf 1932 is het vooral
in gebruik voor staatsbezoeken
en de inhuldiging van alle Ierse
presidenten. Een gedeelte van het
kasteel is open voor toeristen.
IERS HOOGKRUIS
Dit hoogkruis wordt ook wel
Keltisch kruis genoemd, omdat
het een staand kruis is van steen
met een cirkel erdoor. Je vindt er
veel in Ierland. Ze werden gebruikt
bij religieuze ceremonies of om
grenzen te markeren.

ZOEK UIT: Wat is de langste
plaatsnaam in Ierland?
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ITALIË

Italia

HOOFDSTAD: Rome
OPPERVLAKTE: 302 073 km²
BEVOLKING: 60,5 miljoen
GESPROKEN TAAL: Italiaans
NATIONALE FEESTDAG: 2 juni is de Dag van
de Republiek. Op deze dag
werd in 1946 de Republiek
Italië opgericht.
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Plak hier
de juiste
sticker!

COLOSSEUM
Het Colosseum in Rome is een
ovaal gebouw, heeft een omtrek
van 527 meter en is 57 meter hoog.
Er konden ongeveer 50.000 mensen
in. Het Colosseum werd vroeger
gebruikt voor grote feesten en
gladiatoren-gevechten.
POMPEII
Pompeii werd in 79 na Christus
vernietigd door een uitbarsting van de
vulkaan Vesuvius. De vulkaan begroef
de stad onder een dikke laag as,
waardoor ze in haar oorspronkelijke
vorm bewaard bleef. Eind 16e eeuw
werd de stad per toeval ontdekt. Door
de opgravingen kun je zien hoe de
oude Romeinen leefden.

ZOEK UIT: Wie waren de
grondleggers van Rome,
volgens de Romeinse
mythologie?
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KROATIË

Hrvatska

HOOFDSTAD: Zagreb
OPPERVLAKTE: 56 594 km²
BEVOLKING: 4,1 miljoen
GESPROKEN TAAL: Kroatisch
NATIONALE FEESTDAG: 25 juni, oprichting van
de republiek. Op die dag verklaarde Kroatië
zich in 1991 onafhankelijk.
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Plak hier
de juiste
sticker!

RECTORPALEIS
Dit paleis werd in de
15e eeuw gebouwd. Het is
het bestuurscentrum van
Dubrovnik. In deze stad worden
diverse tv series en films
opgenomen, en is daarnaast
een populaire bestemming
voor toeristen.
PLITVICE
De meren en watervallen van
Plitvice staan sinds 1979 op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Er zijn maar liefst 16 meren in
Plitvice, die verbonden zijn via de
watervallen.

ZOEK UIT: De kravat komt
van oorsprong uit Kroatië.
Welk kledingstuk is dit?
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LETLAND

Latvija

HOOFDSTAD: Riga
OPPERVLAKTE: 64 573 km²
BEVOLKING: 1,9 miljoen
GESPROKEN TAAL: Lets
NATIONALE FEESTDAG: Op 23 juni wordt ‘Jani’,
de komst van de zomer gevierd.
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Plak hier
de juiste
sticker!

VRIJHEIDSMONUMENT
Het vrijheidsmonument in Riga was
klaar in 1935. Het werd gebouwd
om vrijheid en onafhankelijkheid in
Letland te benadrukken. Het is het
beeld van een vrouw, bekend als
Milda, die drie sterren omhoog houdt.

RIGA
Riga is een van de hoofdsteden van
de Art Nouveau of de nieuwe kunst.
Kenmerkend voor Art Nouveau
gebouwen is dat ze asymmetrisch zijn
en vaak versieringen hebben, zoals
bloemen en vogels. Meer dan een
derde van de huizen in Riga is in deze
stijl gebouwd.
ZOEK UIT: Welke rivier
stroomt door de hoofdstad
Riga?
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LITOUWEN

Lietuva

HOOFDSTAD: Vilnius
OPPERVLAKTE: 65 300 km²
BEVOLKING: 2,8 miljoen
GESPROKEN TAAL: Litouws
NATIONALE FEESTDAG: 16 februari wordt de
onafhankelijkheid gevierd van Rusland in 1918.
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Plak hier
de juiste
sticker!

MONUMENT VOOR
GROOTHERTOG GEDIMINAS
Volgens een legende is Vilnius
gesticht door groothertog
Gediminas. Moe van de jacht
droomde Gediminas over een ijzeren
wolf, die huilde als 100 wolven
tegelijk. Een priester herkende deze
droom als een teken dat Gediminas
op die plaats een onoverwinnelijke
stad moest bouwen.
TRAKAI
Rondom de stad Trakai bevinden zich
ongeveer 200 meren. Op een van de
vele eilandjes in het bekendste en
grootste meer Galve is het prachtige
kasteel van Trakai gebouwd. Deze
stad is de geboorteplaats van de
meest beroemde heerser van
Litouwen, Vytautas de Grote.

ZOEK UIT: In welk jaar
werd Litouwen lid van de
Europese Unie?
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LUXEMBURG

Luxembourg
HOOFDSTAD: Luxemburg
OPPERVLAKTE: 2 586 km²
BEVOLKING: 0,5 miljoen

GESPROKEN TALEN: Letzeburgs, Duits, Frans
NATIONALE FEESTDAG: 23 juni is de viering
van de verjaardag van de groothertog.
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Plak hier
de juiste
sticker!

DE TOREN VAN DE
‘STAATSSPARKASSE’
De ‘Staatssparkasse’ is een van
de 168 banken die je in de stad
Luxemburg kunt vinden. Toen de
bank in 2006 150 jaar oud was, is er
een gedenkmunt uitgegeven van
10 euro met de toren erop.
KATHEDRAAL VAN LUXEMBURG
In de 17e eeuwse kerk staat een
beeld van de heilige Maria. Ze wordt
gezien als de beschermvrouwe
van de stad. Toen veel mensen ziek
werden door de pest, een ziekte die
nu niet meer voorkomt, vroegen de
mensen Maria om hulp.

ZOEK UIT: Waarvoor won
Gabriel Lippmann de
Nobelprijs?
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MALTA

Malta

HOOFDSTAD: Valetta
OPPERVLAKTE: 316 km²
BEVOLKING: 0,5 miljoen
GESPROKEN TALEN: Maltees en Engels
NATIONALE FEESTDAG: 8 september
is de dag van de overwinning: ‘Il vitorja’.
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Plak hier
de juiste
sticker!

VALETTA
De Johannieter ridderorde had
vanaf 1530 haar thuisbasis in Malta.
In 1565 beschermden de ridders
Malta tegen de Turken. Een jaar later
begonnen ze met de bouw van de
vestingstad Valetta, genoemd naar
de leider van de Ridderorde,
Jean Parisot de la Valette.
ST. PAUL-KATHEDRAAL
Deze mooie kathedraal uit de
17e eeuw bevindt zich in Mdina,
de vroegere hoofdstad van Malta.
Mdina wordt ook wel de stille stad
genoemd, omdat er zo weinig
verkeer is. De kathedraal ligt op de
plek van een kerk, die getroffen werd
door de heftige aardbeving in 1693.

ZOEK UIT: Aan welke kant
van de weg rijden ze in Malta?
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NEDERLAND

Nederland

HOOFDSTAD: Amsterdam
OPPERVLAKTE: 41 540 km²
BEVOLKING: 17,2 miljoen
GESPROKEN TALEN: Nederlands, Fries
NATIONALE FEESTDAG: 27 april, Koningsdag.
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Plak hier
de juiste
sticker!

MOLEN
Nederland is een echt molenland.
Er zijn 1.048 windmolens en 108
watermolens. De molens werden
gebruikt voor het malen van graan,
het persen van olie uit zaden en het
maken van papier. Poldermolens
hielden het waterpeil in ons lage
land onder controle.
MICROSCOOP
Met een microscoop kan je dingen
bekijken die je met je eigen ogen
niet of nauwelijks kunt zien. Aan het
begin van de 17e eeuw waren er
in de Nederlandse Republiek twee
beroemde lenzenmakers. Antoni
van Leeuwenhoek gebruikte hun
lenzen om de techniek te verbeteren
en wordt daarom vaak genoemd als
uitvinder van de microscoop.

ZOEK UIT: Wat heeft
Cornelis Drebbel ontworpen
en gebouwd?

41

OOSTENRIJK

Österreich

HOOFDSTAD: Wenen
OPPERVLAKTE: 83 879 km²
BEVOLKING: 8,8 miljoen
GESPROKEN TAAL: Duits
NATIONALE FEESTDAG: 26 oktober
is de dag waarop het parlement
tot neutraliteit besloot.
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Plak hier
de juiste
sticker!

WIENER PRATER
Wiener Prater is het oudste
amusementspark ter wereld. Je
kunt vanuit het reuzenrad Wenen
bewonderen, 65 meter boven
de grond. Vroeger was het een
keizerlijk jachtgebied, maar in 1766
werd het park door keizer Jozef II
opengesteld voor publiek.
HUNDERTWASSER
Dit is het wooncomplex met
de naam Hundertwasserhaus
in Wenen. Hundertwasser is de
bekendste Oostenrijkse schilder en
architect. Een van zijn specialiteiten
was het opvrolijken van sombere en
trieste flatgebouwen door met een
heleboel kleurtjes te werken.

ZOEK UIT: Welk belangrijk
vorstenhuis heerste over
Oostenrijk tot het einde
van WO 1?
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POLEN

Polska

CAPITAL: Hoofdstad: Warschau
OPPERVLAKTE: 312 679 km²
BEVOLKING: 38 miljoen
GESPROKEN TAAL: Pools
NATIONALE FEESTDAGEN: 11 november wordt
de onafhankelijkheid in 1918 gevierd.
Op 3 mei wordt het invoeren van
de grondwet in 1971 gevierd.
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Plak hier
de juiste
sticker!

PONIATOWSKI
Józef Antoni Poniatowski was een
Pools generaal, maarschalk van
Frankrijk en een militaire held. Hij
moet buitengewoon dapper geweest
zijn. Toen hij in 1813 in Leipzig naast
Napoleon vocht, raakte hij gewond. Bij
het oversteken van de rivier wierp zijn
paard hem eraf, waardoor hij verdronk.
PALEIS VOOR CULTUUR EN
WETENSCHAPPEN
Het Paleis is een kolossaal bouwwerk
dat door Stalin aan Warschau is
geschonken. Het is met 237m het
hoogste gebouw van Polen. In het
gebouw zijn bioscopen, theaters,
musea en een bibliotheek gevestigd.

ZOEK UIT: Wat is het
symbool van de stad
Warschau?
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PORTUGAL

Portugal

HOOFDSTAD: Lissabon
OPPERVLAKTE: 92 225 km²
BEVOLKING: 10,3 miljoen
GESPROKEN TAAL: Portugees
NATIONALE FEESTDAG: 25 april is de Dia da Liberdade,
de nationale feestdag ter
herinnering aan de Anjerrevolutie
in 1974. Op vreedzame wijze werd
er een einde gemaakt aan
de dictatuur.
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Plak hier
de juiste
sticker!

BRUG OVER DE TAAG
De rivier de Taag is 1120 km lang
en mondt bij Lissabon uit in de
Atlantische Oceaan. De hangbrug
over de rivier wordt in het
Nederlands ‘25 aprilbrug’ genoemd.
De brug heeft een totale lengte van
2 278 m.
TOREN VAN BELÉM
De Toren van Belém is gebouwd
tussen 1515 en 1521 en werd
gebruikt als uitkijkpost om schepen
van vijanden tegen te houden.

ZOEK UIT: Welke zeeroute
ontdekte de expeditie van
Vasco da Gama?
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ROEMENIË

România

HOOFDSTAD: Boekarest
OPPERVLAKTE: 238 391 km²
BEVOLKING: 19,5 miljoen
GESPROKEN TAAL: Roemeens
NATIONALE FEESTDAG: 1 december,
de Dag van de Vereniging.
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Plak hier
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KASTEEL BRAN
Van dit kasteel, gebouwd in
1377, wordt gezegd dat Dracula
er gevangen heeft gezeten. En
daarmee wordt niet de vampier
Dracula bedoeld, maar wel Vlad III,
een bloeddorstig Roemeens heerser
uit de 15e eeuw met de bijnaam
Dracula. Kasteel Bran, dat op een rots
staat, figureert in vele Draculafilms.
PALEIS VAN HET PARLEMENT
Oorspronkelijk werd het gebouw
‘Huis van het volk’ genoemd.
Dictator Ceauşescu gaf opdracht
tot de bouw. Hij was een slechte
leider voor zijn volk. Daarom heeft
men het gebouw, na het afzetten
van de dictator in 1991, Paleis van
het Parlement genoemd. Sindsdien
is het een symbool voor de
Roemeense democratie.

ZOEK UIT: Welk personage
beschrijft Bram Stoker en
komt uit Roemenië?
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SLOVENIË

Slovenija

HOOFDSTAD: Ljubljana
OPPERVLAKTE: 20 273 km²
BEVOLKING: 2,1 miljoen
GESPROKEN TAAL: Sloveens
NATIONALE FEESTDAG:
Op 25 juni wordt de
onafhankelijkheid gevierd
van Joegoslavië in 1991.
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Plak hier
de juiste
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TROMOSTOVJE
Deze brug in Ljubljana heet in
het Engels Triple Bridge ofwel
drievoudige brug, omdat architect
Jože Plečnik in 1931 aan de oude
stenen brug twee zijvertakkingen
voor voetgangers liet bouwen.

POSTOJNA
Vlakbij Postojna, een klein Sloveens
stadje, bevinden zich beroemde
druipsteengrotten. In de prehistorie
zochten holbewoners hier
bescherming of woonden ze er.
Al vanaf de 13e eeuw worden de
grotten door reizigers bezocht.
ZOEK UIT: Wanneer zijn
de Slovenen begonnen
met Sloveense euromunten
te betalen?
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SLOWAKIJE

Slovensko

HOOFDSTAD: Bratislava
OPPERVLAKTE: 49 035 km²
BEVOLKING: 5,4 miljoen
GESPROKEN TAAL: Slowaaks
NATIONALE FEESTDAG: 1 september,
Dag van de Grondwet.
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Plak hier
de juiste
sticker!

HELIKOPTER
Voor reddingsoperaties is de helikopter
een geweldige uitvinding. Hij kan
verticaal omhoog en omlaag vliegen,
waardoor geen start- en landingsbaan
nodig is. Ook kunnen helikopters in
de lucht stil blijven hangen en zijwaarts
en achteruit vliegen!

KASTEEL VAN BRATISLAVA
Wist je dat je vanuit het kasteel in
Bratislava een prachtig uitzicht hebt
op de hoofdstad, maar ook over
Oostenrijk en Hongarije? Ze doen nog
steeds archeologische opgravingen op
deze heuvel, omdat er al sinds 5000
voor Christus mensen wonen.

ZOEK UIT: Slowakije heeft
de meeste kastelen van
Europa. Hoeveel zijn dit er?
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SPANJE

España

HOOFDSTAD: Madrid
OPPERVLAKTE: 505.000 km²
BEVOLKING: 46,7 miljoen
GESPROKEN TALEN: Spaans, Catalaans, Baskisch
en Galicisch
NATIONALE FEESTDAG:
Op 12 oktober wordt herdacht
dat Columbus in 1492
Amerika ontdekte.
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de juiste
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SAGRADA FAMILIA
De Sagrada Familia is een fascinerende
kerk in Barcelona. Gaudí, Barcelona’s
meest beroemde architect, stierf voordat
hij zijn meesterwerk kon afmaken.
125 jaar na het begin is de bouw van
de kerk nog steeds niet voltooid. Velen
denken dan ook dat er nooit een einde
aan de bouw zal komen.
EL ESCORIAL
Dit is het koninklijk paleis in Madrid.
Hier woonde vroeger de koninklijke
familie, maar nu is het een drukbezocht
museum en wordt het gebruikt voor
officiële ceremonies.

ZOEK UIT: Noem de
drie schepen van
Christopher Columbus
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TSJECHIË

Česko

HOOFDSTAD: Praag
OPPERVLAKTE: 78 867 km²
BEVOLKING: 10,6 miljoen
GESPROKEN TAAL: Tsjechisch
NATIONALE FEESTDAGEN: 8 mei,
Bevrijdingsdag en 28 oktober, Onafhankelijkheidsdag.
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DE TÝNKERK
De 14-eeuwse kerk staat op het oude
stadplein in Praag. De twee torens
van de kerk zijn 80 meter hoog en
elk voorzien van 4 kleine torentjes.
Op 10 juni 1679 werd de kerk
getroffen door een blikseminslag,
waarna het dak afbrandde en de
oude koepel instortte.
KARELSBRUG
‘Karluv most’ ofwel de Karelsbrug
kreeg haar naam, doordat keizer
Karel IV er in de 14e eeuw de eerste
steen legde. Bij de bouw van de
brug werd het cement verstevigd
met eieren en meel om hem
onverwoestbaar te maken.

ZOEK UIT: Welk van deze
woorden – internet, robot of
hotel – komt uit Tsjechië?
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ZWEDEN

Sverige

HOOFDSTAD: Stockholm
OPPERVLAKTE: 438 574 km²
BEVOLKING: 10,1 miljoen
GESPROKEN TAAL: Zweeds
NATIONALE FEESTDAG: Op 6 juni 1523 werd Zweden
een zelfstandig koninkrijk. Deze dag is niet alleen een
nationale feestdag, maar ook Dag van de Zweedse vlag.
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DYNAMIET
Dynamiet is een ontplofbare stof die
in 1866 werd uitgevonden door de
Zweed Alfred Nobel. Dynamiet werd
veel gebruikt in oorlogen. Daardoor
kreeg Nobel een slecht gevoel over
zijn uitvinding. Hij gaf daarom al zijn
geld aan een prijs voor onderzoekers,
de Nobelprijs, die nog steeds elk jaar
wordt uitgereikt.
GAMLA STAN
Dit oude deel van Stockholm
dateert uit de 13e eeuw. Smalle
middeleeuwse straatjes, met
huizen die okerkleurig of rood
zijn geschilderd. Je vindt hier de
Kathedraal, het Nobel Museum en
het koninklijk paleis.

ZOEK UIT: Noem drie
Zweedse multinationals
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