Kaart van de Europese Unie
Kleur de landen die deel uitmaken van de Europese Unie.
Duid aan in een andere kleur of duid aan met lijnen de
vijf kandidaatlanden van de Europese Unie.
Turkije, Ijsland, Macedonië, Montenegro en Servië.
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We gaan een kleine reis maken doorheen Europa.

Tijdens je bezoek zal je onze Europese roots ontdekken,
maar ook de landen die lid zijn van de Europese Unie,
de Europese Unie en zijn vestiging in Brussel.
Beantwoord de vragen tijdens het bezoek.
Op het einde van het boekje, zullen deze antwoorden je helpen
om de presentatie van Europa in te vullen.

Conceptie en realistie :
Mini-Europe
Bruparck 1020 Brussel
Tel.: 02/474.13.13
Lay-out : Mine Albert

Gerealiseerd met de steun van
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ter gelegenheid van
het 50 jarig bestaan van het
verdrag van Rome.

www.minieurope.eu

Leerlingenboekje

Het bezoek begint boven in het park, bij de vlaggen

De vlaggen staan altijd in alfabetische volgorde in de taal van het
Iand.
Je zal de namen in jouw taal vinden en in de taal van het Iand tijdens
het traject.

Mei 1951, Robert Schuman legt een verklaring af: samenwerken is de beste
manier om samen te leven in vrede.
In 1957 wordt het verdrag van Rome ondertekend dat de gemeenschappelijke
markt zal creeren. Europa begint zich te ontwikkelen om de Europese Unie van
28 landen te vormen. Er waren nog nooit zoveel mensen uit vrije wil samengekomen.
De Europese Unie heeft reeds talrijke successen gekend:
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V.1

Wat is de naam van het Iand van de eerste vlag
(helemaal bovenaan)?
...................................................................
Wat is de naam van het Iand van de laatste vlag
(helemaal onderaan)?
...................................................................

V.2.
O
O
O

V.3

De vlag van de Europese Unie is blauw.
Hoeveel sterren staan er op de vlag?
Zoveel zoals er landen lid zijn
Altijd twaalf
Altijd 28

Hoeveel landen zijn er lid van de Europese Unie ?
25
28
30

Daar tegenover bevindt zich de Berlaymont. Hij beschermt de
Europese Commissie. Dit gebouw is een symbool van Europese
aanwezigheid in Brussel. We zullen later over de Europese Commissie
praten.
Volg de weg helemaal naar beneden, tot aan Denemarken.

- De VREDE: de langste periode van vrede sinds meer dan 1000 jaar.
- De DEMOCRATIE wordt elke dag versterkt.
- De EU stimuleert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
- De VRIJHEID van personenverkeer. ledereen kan reizen en werken waar hij wilt.
Met het Erasmus programma vergemakkelijkt de EU het studeren in alle
landen.
- De WELVAART. Dankzij de Europese markt zijn de Europeanen rijk.
De ................................... #9 ontwikkeling is gedurende tientallen jaren voortreffelijk
geweest.
- De

..................................

#10 heeft ons al verschillende voordelen gebracht.

- De Europese TECHNOLOGIE maakt dat EU kampioen is op vlak van hoogtechnologische productie.
- De SOLIDARITEIT tussen de Europeanen bestaat door wederzijdse hulp tussen
rijke en arme gebieden in Europa.
- De EU is nummer 1 van de internationale solidariteit door elkaar .................... #11
van de internationale hulp te geven.
- De EU heeft de bescherming van de natuur ondersteund door het protocol
van Kyoto te ondersteunen tegen de uitstoot van CO2.

Wees fier om deel uit te maken van deze Unie. Laten we leren om eraan
deel te nemen en om het te verbeteren voor de bestwil van iedereen.
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Samenvatting : Schrijf de # antwoorden die komen uit het schrift op de
stippellijnen.

Denemarken.
(Danmark in het Deens)

Ondanks een groot aantal landen en culturen, ondanks talrijke oorlogen hebben
de Europeanen veel gemeenschappelijke waarden.
Hoofdstad: Kopenhagen

- De ..................................... #1 heeft zich geëvolueerd in Europa sinds de Grieken
tot nu, iedereen heeft nieuwe ideeën gebracht.
pag.
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- De GEEST van de ..................................... #2 kenmerkt de Europeanen. Ze hebben
alle gronden en zeeën verkend, sinds de Vikingen, tot de ruimte, door te reizen
vanwege Christopher Columbus.
- De ONDERNEMINGSGEEST heeft een ongeëvenaarde welvaart toegelaten in
het Westen. De Europeanen hebben verschillende werkmiddelen uitgevonden
om de economische ontwikkeling te vergemakkelijken: banken, kredietbrief,
handelsvennootschappen, verzekeringen,..................................... #3 aandelen, enz.
- De TECHNOLOGIE heeft economische ontwikkeling en ook een buitengewone levenskwaliteit gecreëerd. De analysegeest heeft het mogelijk gemaakt om
de Nederlandse molens uit te vinden om de polders droog te leggen of de
TGV en de..................................... #4 om het transport te vergemakkelijken.
- De cultuur en de uitstraling versterken de waarden. De Europeanen herkennen
zich in de werken van Shakespeare, van Cervantes en van Beethoven.
De ..................................... #5 brengen en stellen deze waarden in discussie, door
elke keer een nieuwe Europese identiteit te verzinnen.
- De ..................................... #6 erfenis heeft de Europeanen samengebracht en verdeeld. Ondanks alles beïnvloedt het christendom nog steeds onze wijze van
denken en samenleven. De sociale waarden bevinden zich terug in ons dagelijks leven.
- De ..................................... #7 gedachte is zeer sterk in Europa. Het is in de EU dat
wij het meest voor de sociale bescherming uitgeven: ziekteverzekering, pensioen, tegemoetkomingen aan families, werkloosheidsuitkering ...

Het dorp Trelleborg werd door de vikings bewoond. De vikings leefden
in Denemarken maar ook in Zweden en Noorwegen.
Het zijn grote avonturiers en handelaars.
Ze zijn overal in Europa geweest, zelfs in Noord-Amerika.

V.4. Hoe heten de boten van de vikings ?
O stoomboten

O drakkars

O schoeners

Daar tegenover zie je de beurs van Kopenhagen. De Europeanen hebben
de handelsvennootschappen #2 met aandelen uitgevonden. Een aandeel
vertegenwoordigt een deel van het eigendom van de onderneming. De aandelen kan je omwisselen in de beurs.
Ernaast is er de haven van Nyhavn in Kopenhaven. Deze is gecreëerd door
de Nederlanders. Dit is een bewijs dat uitwisselingen tussen Europeanen al
lang bestaan.

Zweden.

(Sverige in het Zweeds)

Hoofdstad: Stockholm

- Het multiculturalisme is een nieuwe waarde : de anderen accepteren
ongeacht zijn cultuur, zijn afkomst, zijn ..................................... #8 of zijn verschil.
De lekestand (de scheiding tussen godsdienst en de Staat) is een middel om
het multiculturalisme te garanderen.

De democratie wordt uitgeoefend in het stadhuis .
(Hier van Stockholm). Kijk naar de drie kronen aan
de bovenkant, symbool van Zweden, Noorwegen en
Denemarken.

3

V.5. Op welk monument zie je deze drie kronen?
O In Trelleborg

O aan de beurs van Kopenhagen

Reflectie : Multiculturalisme
O in Nyhavn
De Europeanen hebben de weddenschap gedaan om te kunnen samenleven en
werken.
Dit is niet vanzelfsprekend na zoveel oorlogen.
Er bestaan veel redenen om zich te scheiden : verschillende talen, verschillende
godsdiensten, verschillende culturen. De immigraties kornende uit de rest van
de wereld hebben de afwisseling van culturen en godsdiensten nog verhoogd.
Dikwijls hebben wij de neiging om te vereenvoudigen : de Belgen zijn zoals dit,
de Duitsers zijn zoals dat, de Fransen zijn nog anders.
Terwijl in elke groep de verscheidenheid de maatstaf is.

Finland.
(Suomi in het Fins)
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Het kasteel dat je ziet is van Olanvinlinna.
De sterke kastelen dienden om de mensen
te beschermen tegen de vijand.
Als je op de knop drukt, zal je één
van de gebruiken van de Finnen ontdekken.

Hoofdstad Helsinki

Onze toekomst zit in het multiculturalisme.
Wij zijn samen veel sterker en de verscheidenheid is een rijkdom.

V.6. Dit is :
O de hammam

Hoofdstad :
Tallinn

O de sauna

Vaak zien wij meer onze verschillen dan onze gelijkenissen.
Zien wij door Mini-Europa heen geen vertrouwde monumenten en ideeën?

O het Turks bad ?

Estland.

(Eesti in het Estisch)

De Esten spreken een taal die sterk lijkt op het Fins.
De hoofdstad Tallinn betekent 'stad van de Denen'.
Verbazend, niet? In het begin was Tallinn een stad die
door de Denen gebouwd was.

V.7. Luister naar het volkslied van Estland. Op welk ander
Volkslied lijkt het? Op het Volkslied van
O Denemarken
O Letland
O Finland ?

De Europese Unie bevordert het multiculturalisme
- Instellingen die de Europeanen samenbrengen
- Uitwisselingsprogramma's tussen Europeanen : Erasmus, Coménius ...
- Culturele programma's zoals de Europese culturele hoofdsteden.
Laten we niet vergeten dat wij Europa zijn.
Het zijn wij die voor onze vertegenwoordigers stemmen: ministers,
parlementsleden op nationaal en Europees niveau.
Het zijn wij die kunnen manifesteren bij alle parlementsleden.
Het zijn wij die andere Europeanen kunnen beïnvloeden door ons gedrag of door
onze deelname in verenigingen

Thierry Meeùs
Beheerder van Mini-Europe Education VZW
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Functieschema van de EU

UW INVLOED
IN DE
EUROPESE
ORGANEN
pag.
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Letland.

EUROPESE RAAD
28 STAATS-EN/OF
RERGERINGSLEIDERS

1

(Latvia in het Lets)

Bepaalt de groote beleidslijnen.
Geef richting aan het politieke
beleid.

Letland en Estland waren onafhankelijk tussen 1918 en
1940 voordat ze Sovjet provincies werden.

COMMISSIE

NATIONALE
REGERING

Hoofdstad :
Riga

28 COMMISSARISSEN

Stelt
Europese
wetteksten
en gemeenschappelijke
acties voor.

5

Let op de goede
uitvoering van
de Europese
wetten, beheert
de programma's
en voert ze ook
uit.

Het monument van de vrijheid wijst op een noodzaak
om de democratie altijd te verdedigen.

Litouwen.

PARLEMENT
751 EUROPARLEMENTSLEDEN

5

Ze zijn weer onafhankelijk geworden in 1991.

2

(Lietuva in het Litouws)

3

Beslist mee of
geeft advies
naargelang het
onderwerp.

Hoofdstad :
Vilnius

Litouwen was al lange tijd een grote Staat (Grootherdogdom
van Litouwen) gelegen bij Polen.

MINISTERRAAD
28 MINISTERS

4

Vaardigt de Europese wetten uit:
✪ alleen.
✪ samen met de nationale
parlementen.
✪ in samenspraak met het
Europees Parlement.

De universiteiten #5 (hier de universiteit van Vilnius) zijn een
belangrijk middel om de kennis over te brengen en te verbeteren.
De eerste centra's van astronomie waren daar gevestigd.

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
28 RECHTERS

✪ Interpreteert de wetten en de
verdragen en ziet toe op de uitvoering
ervan.
✪ Zijn vonnissen zijn bindend voor de
Gerechtshoven van alle lidstaten.

V.8. Naast de universiteit zie je een wetenschappelijk
instrument ?
Aan wat doet hij jou denken ?
O Een telescoop

WIE BESLIST ?

HOE ?

O Een microscoop

Laten we vertrekken naar België

pag.

O Een antenne ?

Hoofdstad :
Brussel

pag.
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België.

Ariane

(Belgique in het Frans,
België in het Nederlands,
Belgien in het Duits)

Het stadhuis van Brussel is
een prachtig monument.
Brussel is eveneens de hoofdstad
van de Europese Unie.
Ze ontvangt 30.000 Europese
ambtenaren en talrijke Europese
instellingen.
Brussel is een zeer multiculturele stad
met een groot aantal inwoners van Europese en niet Europese
oorsprong.

Nederland.
(Nederland in het Nederlands)

De raket Ariane stijgt op in Kourou in Frans-Guyana, in Zuid-Amerika.
Het is een Frans departement die deel uitmaakt van de Europese Unie.
De raket Ariane is een symbool voor het succes van de Europese
technologie.
Q.31. Kan je minstens 5 landen van de EU opnoemen die deel
hebben genomen aan haar constructie?
Kijk naar de vlaggen op de raket
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Nu is het bezoek aan het park gedaan.
Je moet binnenkomen in Spirit of Europe om de volgende vragen
te beantwoorden.

Hoofdstad : Amsterdam

V.32. Kan je zeggen hoeveel het percentage van internationale hulp
bedraagd gegeven door de EU ?
O 40%

Verder zie je de molens van Kinderdijk,
een technologische innovatie van vroeger.
V.9. Waarvoor dienden de molens ?
O Om het water op te pompen om de polders
droog te leggen
O Om elektriciteit op te wekken

O 50%

O 55% #11

V.33. Hoeveel officiële talen zijn er in de EU ? (Je zal het antwoord
vinden in het spel "uitspraken van Europa")
O 23

O 27

O 33

V.34. Zet de 4 Europese instellingen op hun plaats op de tekening
Commissie, Parlement, Raad van Ministers, Europees Raad
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Terugkeer naar België

Griekenland.
(Ελλαδα in het Grieks)

V.10. Een pelgrim wil te voet naar Spanje gaan.
Het traject is 2.000 km lang. Als hij 40 km per dag
aflegt, hoeveel dagen zal hij nodig hebben ?

Hoofdstad :
Athena
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Deze grote toren is het Belfort van Brugge. In de Middeleeuwen vertrokken hier de pelgrims naar Sint-Jacques van Compostella in Spanje ( wat
we verder zien) Het christendom was een zeer sterke gemeenschappelijke waarde in Europa.

Griekenland heeft de Europeanen geïnspireerd.
Athene vond als eerste democratie #1 uit. De oude Grieken hebben
de Renaissance geïnspireerd, een zeer belangrijke beweging in Europa.
Herinner je het ( zie Italië)? De deur van de Brandeburg van Berlijn heeft
de Griekse stijl gekopieerd.

V.29. Bepaalde zuilen van de kleine tempel zijn bijzonder. Ze heten
caryatides en ze lijken op
O bloemen

O dieren

...................dagen.
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Jij zal er zijn in enkele minuten.

Na België steken we het Kanaal over en komen we aan in het
Verenigd Koninkrijk.

O vrouwen

Verenigd Koninkrijk.
(United Kingdom in het Engels)

Cyprus.

Hoofdstad : Londen

(Kypros in het Grieks en Kibris in het Turks)
Het grote gebouw heet "the Houses of Parliament", de huizen van het
Parlement.

Hoofdstad :
Nicosia

De Engelsen hebben de parlementaire democratie uitgevonden.
Het eiland Cyprus ligt niet in Europa, maar maakt deel
uit van de EU.
Het Noorden van het eiland maakt theoretisch deel uit van de
EU, maar is sinds 1974 bezet door de Turken.
V.30. De Griekse Cyprioten zijn hoofdzakelijk christenen.
Maar ze zijn ...
O katholieken

O protestanten

O orthodoxen ?

Aangezien een land leiden zeer ingewikkeld is, zullen de burgers de
parlementsleden en de Senatoren kiezen om de beslissingen in hun plaats
te nemen.
V.11. Dit monument heeft een klok met een zeer bekende klank.
Hoe heet deze toren ?
O Big John
O Big James
O Big Ben

We zetten onze weg verder en we komen
aan in lerland.

Ierland.
o

(Ireland in het Engels,
Éîre in het Keltisch)
Hoofdstad : Dublin
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In 450 na Christus propageerden talrijke monniken het christendom.
Het is Cashel die zich als eerste Ierse koning heeft laten bekeren.
Als herinnering heeft hij deze gotische kerk laten bouwen.
Dankzij Europese hulp is lerland één van de rijkste landen van Europa
geworden.

V.12. Wat zie jij op het Ierse platteland ?
O schapen
O koeien
O geiten

Bulgarije.

(Balgarija in het Bulgaars)
Hoofdstad : Sofia

Bulgarije was op een bepaald moment het grootste imperium van Europa.
De Bulgaarse taal #8 wordt geschreven in het Cyrillisch.

17
V.27. Met welke landen van de EU heeft Bulgarije een gemeenschappelijke grens ?
O Met Roemenië en Griekenland
O Met Roemenië en Slovenië.
O Met Roemenië en Macedonië

We keren terug naar het Verenigd Koninkrijk.
Je zal de zeer grote ferry zien (op dezeIfde schaal getekend als de andere gebouwen).
Als je verder gaat, zal je een nieuw middel zien om het Kanaal over te
steken.
Het is de trein en de tunnel onder het Kanaal.
Nog een technologische topprestatie.

V.13. Welke landen zijn verbonden door deze tunnel ?

O Nederland en Verenigd Koninkrijk
O Frankrijk en Verenigd Koninkrijk
O België en Verenigd Koninkrijk
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Oostenrijk.
Hoofdstad
Wenen

(Österreich in het Duits)

De abdij van Melk is een prachtig
kunstwerk in barokstijl, een stijl met
veel details.

V.28. Wat is de hoofdstad van Oostenrijk ?
.............................................................................

Hoofdstad
Zagreb

We zijn in Frankrijk.

Kroatië.
(Hrvatska in het Kroatisch)

De Sint Mark kerk van Zagreb
heeft een prachtig dak waarop
de wapenschilden van de stad Zagreb en van
de oude koninkrijken van Kroatië, Slovenië en
Dalmatië staan afgebeeld.
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V.25. In welk jaar trad Kroatië toe tot de EU ?
O 2004

O 2007

Hoofdstad :
Parijs

Frankrijk.
(La France in het frans)

Europa heeft zijn technologie in de grote universele tentoonstellingen
getoond. De Eiffeltoren werd er in 1889 tentoongesteld.
In Mini-Europa zijn alle monumenten in eenzelfde schaal van 1/25 gerealiseerd.
Dit wil zeggen dat alle monumenten met een omvang van 25 keer kleiner
worden gebouwd.

O 2013

V.14. Als de Eiffeltoren van Mini-Europa 12m meet (zonder de
antenne), hoeveel meter is de Eiffeltoren dan in het echt ?
....................m.

Slovenië.
(Slovenija in het Sloveens)

Wij komen aan bij Arc de Triomphe,
een monument ter nagidachtenis van de roem van Napoleon en van
Frankrijk.
De Franse Revolutie heeft het principe van gelijkheid toegevoegd aan
de democratie. Napoleon en zijn troepen zullen in heel Europa deze
nieuwe kennis verspreiden.
In Frankrijk zal je nog steeds een rode trein zien. Een ander voorbeeld van
de Europese technologie, zoals de Airbusvliegtuigen #4 die je op de
luchthaven hebt gezien.

Hoofdstad :
Ljubljana

Slovenië is het eerste land van de uitbreiding van 2004
die de Euro #10 gebruikt.

V.26. Wat is de oppervlakte van Slovenië ?
....................................................................................

V.15. Deze trein is de TGV. Wat betekenen deze letters?
O Trein met grote snelheid
O Trein met veranderlijke meetkunde
O Trein met veel reizigers
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We gaan de Arc en Senans voorbij. In de tijd van Lodewijk XIV leefden werkgever en arbeiders hier samen op de arbeidsplaats. De werkgever moest een fatsoenlijk leven aan de arbeiders garanderen Het was een sociale #7 verbetering
in deze eeuw.

Roemenië.

We komen aan in Portugal.

Portugal.

(Romania in het Roemeens)
Hoofdstad : Boekarest

(Portugal in het Portugees)
pag.

Roemenië en Bulgarije maken deel uit van de uitbreiding in 2007. Dit zijn de
meest arme landen van de EU. Dankzij hulp van de Europese Unie zullen zij een
snellere economische #9 ontwikkeling hebben.

Hoofdstad : Lissabon

10
We hebben je al gezegd dat de Europeanen een grote zin voor avontuur hadden.
Grote navigatoren zijn van Portugal vertrokken om voor de Toren van Belém te
passeren.

V.23. In welk jaar zijn Roemenië en Bulgarije toegetreden tot de EU ?
O 1999

O 2004

O 2007

Alsdus was Vasco de Gama de eerste navigator om Afrika af te bakenen.

Spanje.
(España in het Spaans)
Hoofdstad: Madrid

Cervantes is een zeer bekende schrijver. Hij heeft "Don Quichotte de la Mancha"
geschreven, waarvan je de molens ziet.
De Europeanen delen vele culturele kunstwerken.

Hoofdstad :
Budapest

Hongarije.
(Magyarorszag in het Hongaars)

De Hongaren hebben een zeer bijzondere taal. Hongarije maakt deel uit
van het austro-Hongaarsimperium.

Verder kom je aan in Barcelona. Op de top van de pilaar zie je
het standbeeld van Christopher Colombus.
Hij vertegenwoordigt eveneens de geest van het avontuur #2.
V.16. Welk continent heeft hij ontdekt ?
..........................................................................

V.24. De naam van de hoofdstad van Hongarije is gemaakt
uit een samenvoeging van twee steden.
Kan je de twee steden opnoemen ?
.............................................................................
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Je gaat langs de Sint-Jacques de Compostella waar men in België heeft
over gepraat. Herinner je het nog?
Het is een belangrijke verzamelplaats voor christenen #6.
Hoofdstad :
Praag

De Republiek
Tsjechië.

Hoofdstad: Valetta

(Ceska Republika in het Tsjechisch)
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Tsjechoslowakije zal zijn onafhankelijkheid terugvinden in 1989.
In1993 splitst Tsechoslowakije zich in twee landen op, de Republiek
Tsjechië en Slowakije.

V.21. De Slavische landen (Republiek Tsjechië, Slowakije en
Slovenië) gebruiken drie kleuren in hun vlag.
Welke drie kleuren gebruiken zij ?
1 ................................. 2 .............................. 3.................................

Malta.
(Malta in het Maltees
en in het Engels)

De Maltese taal is de enigste taal van Semitische
afkomst (van het Midden-Oosten) die geschreven
is in Latijnse letters.
De tempel van Mnajdra is de oudste tempel in steen op
de wereld. Men kent heel weinig over de beschaving
van diegenen die de tempel hebben gebouwd.

V.17. Malta is het minst bevolkt land van de EU.
Hoeveel inwoners zijn er? En wat is de oppervlakte ?
.......................................

.............................................

Wij komen aan in Italië

Slowakije.
(Slovensko in het Sloveens)

Hoofdstad: Rome

Italië.
(Italia in het Italiaans)

Hoofdstad :
Bratislava

Toen deze kerk werd gebouwd, maakte Bratislava deel uit van het
Hongaars imperium. Daarom wordt deze kerk gewijd aan Sint-Elisabeth,
de dochter van Andreas II van Hongarije.

V.22. Wat is de belangrijkste kleur van de kerk ?
....................................................................................

In het voorbijgaan kan je een scheve toren bewonderen.
V.18. Hoe heet deze toren ?
O De scheve toren van Pisa
O De vallende toren van Pisa
O De gebogen toren van Pisa
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Je zal voor de Villa Rotonda een symbool van de
Renaissance voorbijgaan, een zeer belangrijke beweging
in Europa.
De Renaissance heeft het mogelijk gemaakt om over
alles vragen te stellen.
Daarom wordt alles altijd opnieuw in vraag gesteld. Het
is een gewedige motor voor de democratie en voor de
wetenschappen.
(In dezelfde eeuw maakt Galileia een ervaring mee op
de toren van Pisa)
Nog verder ga je langs Venetië, de stad die gedurende
lange tijd de scheepvaart en de handel in het hele
Middellandse Zee gebied regeerde.

Wij komen aan in Duitsland.

Hoofdstad:
Berlijn

Duitsland.
(Deutschland in het Duits)

Lübeck was een zeer handeldrijvende stad.
Ze maakte deel uit van de Germaanse Hanse,
een vereniging van handelssteden zoals Brugge, Riga,
Tallinn, Gdansk en alle vertegenwoordigde steden in
Mini-Europa.
De poort van Brandenburg in Berlijn is zeer bekend.
Tot 1989 is Duitsland nog in twee verdeeld.
Oost-Duitsland staat onder invloed van de USSR.
Op dit ogenblik worden veel afhankelijke landen
van de USSR terug onafhankelijk en ze komen
naar de Europese Unie terug.

V.19. Wat gebeurt er als je op de knop drukt voor het monument
van Berlijn ?
.................................................................................................

Na Slovenië zal je nog een Duits monument zien die op een grote poort
lijkt. Het is de Porta Nigra, een monument vanuit de Romeinse tijd.
De Romeinen hebben een groot deel van Europa gekoloniseerd en ze
hebben ons sterk beïnvloed met hun cultuur.

Luxemburg.
(Lëtzebuerg in het Luxemburgss)
Hoofdstad
Luxemburg

pag.

13

Dankzij een Franse ingenieur is deze brug de
grootste brug in steen in
Europa.
Deze technologie zal
gebruikt worden tot op
het moment dat ijzer en
dan beton efficiënter
zullen worden.

Hoofdstad :
Warschau

Polen.
(Polska in het Pools)

Polen is het grootste land van de uitbreiding
van 2004.
Het paleis van Arthus is een echt Europees monument: gebouwd door
een Nederlander, in een gotische stijl (Europees), met Romeinse
symbolen om ontvangsten te doen toen de stad deel uit maakte van de
Hanse (zie Lübeck). Naast de deur staat er een portret van Sigismond III,
koning van Polen, Groothertog van Litouwen en op een bepaald moment
koning van Zweden. Europa is klein, is het niet?
Emaast heb je het monument van de drie kruizen, symbool voor de strijd
van de vakbonden en voor de onafhankelijkheidsvrijheid van het land.
V.20. Wat is de naam van deze stad in Polen ?
O Warschau

O Gdansk

O Cracovie

