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werkboekje over het thema ‘Europa’

voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs uit de provincie West-Vlaanderen
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ciao!

sterrenkijker

inhoud
Deel 1 Het verhaal van de sterren

Beste lezer,
In Sterrenkijker kom je allerlei interessante dingen te weten
over de Europese Unie of ‘EU’.
De 12 sterren van de Europese vlag leren je...

2

Het verhaal van de sterren

10

Kaart van Europa

- Waarom de Europese samenwerking er kwam.

Deel 2 De sterrenparade

- Waarom Europa een oogje in het zeil houdt als het om ons voedsel gaat.
- Waarom de EU de grenzen doet vervagen.
- Waarom de EU steun geeft aan armere gebieden in Europa.
- Hoe de EU werkt aan de veiligheid.
- Hoe de EU het milieu probeert te beschermen.
- Hoe de EU de Derde Wereld probeert te helpen.
- Waarom Europa veel belang hecht aan alle Europese talen.
- Waarom Europa haar cultuur probeert te beschermen.
- Wat de EU allemaal doet voor de jongeren.
- Welke landen deel uitmaken van de EU.
- En ten slotte, wie centraal staat in de Europese Unie.
Sta je te popelen om eraan te beginnen? Ga dan naar pagina
65 en vul eerst je Europese identiteitskaart in. Telkens als je
een ster beter leert kennen, kan je achteraan in de brochure je
kennis testen. Weet je de juiste antwoorden in de Sterrenquiz?
Dan krijg je van je leerkracht stickers om in je identiteitskaart
te kleven.
Veel succes!
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41
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59
64

De Vaak vergeten ster
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De Sterrenquiz

De Voedselster
De Grensster
De Regioster
De Veiligheidsster
De Milieuster
De Hulpster
De Taalster
De Cultuurster
De Jeugdster
De Landenster
De Belangrijkste ster
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DEEL 1
het verhaal van de sterren

hallo!

bonjour!

hello!

¡hola!

ciao!

Hoi! Wij zijn de twaalf sterren van de Europese vlag. Heb je die vlag al eens gezien?
Je ziet die overal wapperen in de Europese Unie.
Maar wat is die Europese Unie nu eigenlijk? Wel, het zijn eigenlijk landen in Europa
die beslisten om niet zomaar buurlanden te zijn, maar ook echt vrienden te worden.
Lang geleden gingen ze daarom samenwerken en die samenwerking is door de jaren
heen sterker geworden! Steeds meer dingen die ze vroeger allemaal apart regelden,
doen ze nu gewoon samen.
Wij, de Europese sterren worden dus steeds belangrijker! Elke ster in dit boekje
‘Sterrenkijker’ vertelt je iets over een bepaald deel van de Europese samenwerking.
Maar we beginnen natuurlijk met het begin: hoe is die samenwerking precies
begonnen?

2

3

sterrenstof

Vul nu de lege plekjes in de tekst hieronder aan:
Na de T

(rond 1945 dus)

Heel wat andere Europese landen keken toe en zagen dat die Eu-
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nen mensen waren gedood, anderen

bij. De eerste drie landen die in 1973 toetraden waren het

Je vindt hier enkele artikels uit oude Belgische kranten.
Lees ze goed en ontdek hoe de Europese samenwerking tot
stand kwam. Vul daarna de oefening aan.
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1. Nooit meer oorlog in Europa?

3. Europa krijgt een gemeenschappelijke munt

Gisteren, 9 mei 1950, zal voor altijd
een belangrijke dag zijn voor elke
Europeaan. De Franse minister van
Buitenlandse Zaken ‘Robert Schuman’ riep de Europese landen op, om
samen te werken in plaats van oorlog te voeren. “Wereldvrede is alleen
mogelijk als we er evenveel energie
in steken als we vroeger in de oorlog
staken”, vertelde Schuman.

De Europese samenwerking krijgt vandaag, op 1 januari 2002, een
nieuw hoofdstuk! Want vanaf nu wordt een gemeenschappelijke
munt ingevoerd: de euro. Dit moet ervoor zorgen dat onze bedrijven nog veel gemakkelijker kunnen kopen en verkopen in de
verschillende landen. Ook voor mensen die op reis gaan binnen
Europa is het eenvoudiger. Dat is allemaal logisch. Want we krijgen
dezelfde munt en moeten niet meer om de haverklap geld wisselen als we naar een ander land gaan. Een land dat lid wordt van de
Europese Unie moet de euro invoeren. Maar dat gebeurt natuurlijk niet meteen. Landen voeren maar de euro in als ze aan enkele
voorwaarden voldoen. En het Verenigd Koninkrijk en Denemarken
doen niet mee. Zij houden liever hun eigen munt.

In West-Vlaanderen weten we maar al te goed welke nare gevolgen een oorlog kan hebben! In de Westhoek nabij Ieper werd er
bijvoorbeeld hard gevochten. Van 1914 tot 1918 vonden er bloedige
gevechten plaats. Duizenden Belgische, Engelse, Duitse en andere
jonge mannen zijn er gestorven.
In 1940 brak de Tweede
Wereldoorlog uit en gingen de Europese landen
opnieuw met elkaar op de
vuist. Nu die oorlog voorbij
is, stelt Robert Schuman
voor om de ‘Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal’ (EGKS) op te richten. En België doet mee! We gaan met Nederland, Luxemburg,
Frankrijk, Duitsland en Italië samenwerken. Want landen die samenwerken, die hebben geen reden meer om oorlog te voeren.
Artikel uit de krant van 10 mei 1950 - Parijs

2. De Europese landen willen nog meer samenwerken!
De landen van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal) zaten gisteren samen in Rome en beslisten om in de toekomst
nog veel meer samen te werken. De afspraken rond kolen en staal
verlopen zo goed en oorlog lijkt bijna niet meer denkbaar. Daarom
willen de 6 landen ook afspraken maken over atoomenergie, dat is
energie uit kerncentrales. Maar ze steken ook de koppen bij elkaar
over heel wat andere economische zaken. Vanaf nu gaan we bijvoorbeeld samenwerken
rond landbouw, om meer voedsel
voor
alle Europeanen te produceren.
Die Europese samenwerking is zo
belangrijk geworden, dat we nu
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Artikel uit de krant van 1 juli 2013 – Zagreb (Kroatië)
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was er ook al eens een ‘Groote

voor zorgen dat er onderling nog veel

Oorlog’ in onze streken.

meer handel gedreven werd. Daar, de streek tus-

om besloot men om in de toekomst

sen Ieper en Diksmuide, zijn er nog steeds trieste getuigen van.
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makkelijker! Wie naar een ander Europees land gaat, moet geen

doe je dat? Robert

geld meer wisselen.

, de Franse minister van Buiten-

4. De Europese Unie wordt steeds groter

En de uitbreiding van de Europese Unie was hiermee nog niet gedaan. In 1989 verdween de splitsing tussen Oost- en West-Europa
die al bestond sinds
de Tweede Wereldoorlog. Het continent Europa werd
terug één! Hierdoor
wilden heel wat landen uit Oost-Europa
er ook graag bij. In
2004 was het zover.
In één klap kwamen
er 10 landen bij:
Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije,
Slovenië, Malta en Cyprus. Drie jaar later, in 2007, volgden ook nog
Bulgarije en Roemenië. En nu wordt Kroatië ook lid van de club! We
zijn dus al met 28 landen in de Europese Unie. En er komen in de
toekomst zeker nog nieuwe landen bij!

en

Nu ging het razendsnel. De Europese samenwerking werd

Artikel uit een Nieuwjaarskrant van 1 januari 2002 – Brussel

Vandaag wordt Kroatië officieel lid van de Europese Unie. Met
veel vuurwerk en een plechtige ceremonie treedt Kroatië toe als
28ste lidstaat! Wie had er ooit gedacht dat de EEG van 6 landen
in 1957 zou uitgroeien tot een ‘Europese Unie’ met 28 landen? En
toch is het zo. Die Europese samenwerking zorgde namelijk vanaf
het begin voor grote welvaart en vrede in Europa. En daar wilden
andere landen ook een graantje van meepikken! In 1973 kwamen
Ierland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk erbij. En toen ging
het steeds sneller. Ook Griekenland (1981) en Spanje en Portugal
(1986) sloten aan. In 1995, werden er opnieuw 3 nieuwe landen lid:
Oostenrijk, Zweden en Finland. Ondertussen had de Europese samenwerking ook een nieuwe naam gekregen: de Europese Unie!
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2. leer meer
2.1. de landen van de Europese Unie

2.3 de Europese wetten

Op pagina 10-11 vind je een kaart van Europa. In elk land
staat een bol. Kleur de bol van de landen die toetraden telkens in het correcte kleur. Heb je kleurpotloden of stiften bij
de hand?

In de Europese Unie werken 28 landen samen. Dat heb
je ondertussen ontdekt. Om die samenwerking vlot te
laten verlopen, bestaan er Europese ‘instellingen’. De
mensen in die instellingen maken de Europese wetten. Lees eerst onderstaande tekst om te ontdekken
hoe zo’n wet tot stand komt.

a. Kleur de bol van de landen die de EGKS vormden geel.
b. Kleur de bol groen voor wie in 1973 toetrad.
c. Kleur de bol blauw voor het land dat er in 1981 bij kwam.
d. Kleur de bol rood voor de 2 landen die in 1986 lid werden.
e. Kleur de bol oranje voor de lidstaten die in 1995 toetraden.
f. Vul nu ook de andere EU-lidstaten aan op de kaart. Schrijf het
overeenkomstige cijfer in de bol van het land: 16 in Polen, 17 in
Tsjechië, 18 in Hongarije, 19 in Estland, 20 in Letland, 21 in Litouwen, 22 in Slovenië, 23 in Slowakije, 24 in Malta, 25 in Cyprus, 26
in Roemenië, 27 in Bulgarije en 28 in Kroatië.

2.2. de inwoners van de Europese Unie
Je vindt hier een lijst met het aantal inwoners per land van de
Europese Unie. Bekijk de tabel goed en los dan de vragen op.
België
Bulgarije
Tsjechië
Denemarken

Bron: Eurostat, cijfers op 01/01/2012.

Duitsland

11,1 miljoen Luxemburg

0,5 miljoen

7,3 miljoen Hongarije

9,9 miljoen

10,5 miljoen Malta

0,4 miljoen

5,6 miljoen Nederland

16,7 miljoen

81,8 miljoen Oostenrijk

8,4 miljoen

Estland

1,3 miljoen Polen

38,5 miljoen

Ierland

4,6 miljoen Portugal

10,5 miljoen

11,3 miljoen Roemenië

21,4 miljoen

Griekenland
Spanje

46,2 miljoen Slovenië

Frankrijk

65,3 miljoen Slowakije

5,4 miljoen

Italië

60,8 miljoen Finland

5,4 miljoen

0,8 miljoen Zweden

9,5 miljoen

Cyprus
Letland

2 miljoen Verenigd Koninkrijk

Litouwen

3 miljoen Kroatië

2 miljoen

62,9 miljoen
4,4 miljoen

2.3.1.

Welke uitspraak hoort bij de eurocommissaris, de minister of het Europarlementslid? Schrijf het cijfer van
de uitspraak bij de juiste persoon.

1

Het maken van een Europese wet begint bij de
Europese Commissie. De eurocommissarissen vormen een soort ‘regering van Europa’.
Elke lidstaat van de Europese Unie heeft 1
commissaris. Die hebben elk een eigen thema waarmee ze bezig zijn, zoals milieu, handel of landbouw. De
Europese Commissie maakt over al die thema’s wetsvoorstellen
en stuurt die door naar de Ministerraad en het Europees Parlement. Als een wetsvoorstel goedgekeurd is, zorgt de Europese
Commissie dat de wet uitgevoerd wordt in alle EU-landen.
De wetsvoorstellen van de Europese Commissie gaan dus naar een tweede EU-instelling: het Europees Parlement. Het Europees Parlement is de stem van de Europese
burger want om de vijf jaar mogen alle Europeanen stemmen wie in het Europees Parlement mag zitten. De
vergaderingen gaan door in Brussel en Straatsburg. Wat doen al
die Europarlementariërs? Ze stemmen over de wetsvoorstellen
en kunnen die ook aanpassen.

4

Elk jaar worden
duizenden Europese
kinderen slachtoffer van
een verkeersongeval.
Daarom maak ik een
wetsvoorstel dat
autorijden veiliger maakt.

2

3

Ik ga vandaag naar
Straatsburg om
te stemmen over
enkele Europese
wetsvoorstellen.

Er zit maar 1 persoon
per land in onze
organisatie. Dat is
veel gemakkelijker
om wetsvoorstellen te
maken.

5

Ik ga maar enkele
keren per jaar naar een
Europese vergadering in
Brussel. Alleen als het
over een thema gaat waar
ik veel van af weet.

Wij zijn een belangrijke
Europese instelling! Want
wij worden verkozen door
de Europese burger

De Raad van Ministers (of Ministerraad)
mag, net als het Europees Parlement, stemmen over de wetsvoorstellen. Maar welke
ministers zitten er eigenlijk in die Raad? Dat
hangt er van af. Als er iets moet besproken worden over landbouw, dan zitten de 28 ministers van Landbouw uit alle Europese
landen samen. Gaat het over veilige helmen voor in het verkeer?
Dan komen de ministers van Verkeer bijeen. Ze komen dus
steeds samen per thema en spreken over de wetsvoorstellen
van de Europese Commissie. Als de Ministerraad én het Europees Parlement het eens zijn, dan wordt het voorstel een echte
wet. Alle inwoners van de Europese Unie moeten zich er dan aan
houden!
Europese Commissie

a. De Verenigde Staten van Amerika heeft zo’n 311 miljoen inwoners, China meer dan 1,3 miljard en de EU telt in totaal ongeveer
inwoners.
b. Welk land van de EU heeft de meeste inwoners?

Europees Parlement

hoe
komt een
wet tot stand

Raad van Ministers

c. Welk land van de EU heeft de minste inwoners?
d. Hoeveel inwoners tellen de 3 landen van de Benelux (België, Nederland, Luxemburg)?

e. Hoeveel inwoners tellen de Baltische staten (Estland, Letland,
Litouwen)?
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2.3.2.

Het Europese doolhof
De dame in het midden van het doolhof is een Europarlementslid.
Help je haar zo snel mogelijk naar het juiste gebouw?

3. online
Probeer onderstaande vraagjes op te lossen met behulp van het internet:
a. Hoeveel parlementsleden zitten in het Europees Parlement (vanaf 2014)?
b. Het IJzeren Gordijn splitste Europa vroeger in 2 delen. Hoe heette die scheiding in Berlijn?
c. De EU heeft nu al 28 lidstaten. Maar welke andere landen zijn kandidaat om lidstaat te worden?

d. Robert Schuman bedacht zijn idee voor de EGKS samen met een andere Fransman. Wie?

4. doe
Ken je het Europese volkslied? Het komt uit het muziekstuk ‘de Negende Symfonie’ van de Duitse componist Ludwig Van
Beethoven. Je kan het hier beluisteren: http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_nl.htm.
Het lied heeft geen tekst. Breng jij daar verandering in? Maak een tekst over de reden waarom de Europese Unie ontstaan is.

5. jij krijgt het woord
Als jij een Europese wet zou mogen maken, wat zou je voorstellen? Wat moet Europa volgens jou doen voor de Europese
kinderen?

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 66 en win een
ster!
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EUROPA

10

11

Ik ben de eerste ster van de Europese vlag. Het is misschien niet bescheiden,
maar ik ben de belangrijkste ster van allemaal. Mensen vergeten het soms,
maar de eerste vijf letters van mijn echte naam zijn al meer dan 65 jaar
werkelijkheid in Europa! Zonder mij zou de hele Europese Unie in duigen
vallen. Daarom alleen al is de Europese samenwerking een succes.
Als je je

nog eens afvraagt waarom de Europese landen eigenlijk
samenwerken, vergeet je mij dan zeker niet?

de vaak vergeten ster

de vaak vergeten ster

DEEL 2
de sterrenparade
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1. ontdek

2. leer meer

Wil je de echte naam van de ‘vaak vergeten ster’ te weten komen? vul dan dit kruiswoordraadsel in.
De ‘ij’ mag je als één letter beschouwen, de letters ‘ie’ zijn twee aparte letters.

Oorlog in Europa lijkt nu ondenkbaar, maar 1945 is nog niet eens zó lang geleden. Misschien heb je nog overgrootouders
die de oorlog hebben meegemaakt? Of je grootouders kunnen vast ook wel vertellen wat een oorlog allemaal betekende
voor de Belgen van toen.
Hieronder vind je enkele uitspraken van West-Vlaamse kinderen. Kruis aan of ze de uitspraak deden tijdens een periode
van vrede of in oorlogstijd.

a
b
c
d
e
f
g

Louis: Ik moet vandaag aanschuiven bij
de bakker om onze voedselbonnetjes om
te wisselen voor een brood. Ik hoop dat er
iets over is, want anders hebben we niets
te eten.
❏ OORLOG ❏ VREDE

Juliette: We maken dit jaar een grote reis
door Europa met het gezin! De grote vakantie komt eraan en we gaan een maand
Europa doorkruisen met de caravan.

Charlotte: Er was deze avond weer geen
elektriciteit in ons dorp. Mama en papa
moesten dus koken op een houtvuur.

❏ OORLOG

❏ OORLOG

Leon: We moeten voorzichtig zijn op
school. Als het alarm afgaat, dan moeten
alle kinderen onder hun tafel schuilen tot
het gevaar geweken is.

August: Slecht nieuws, ik wou vandaag chatten met mijn vriendjes maar ik had geen internetverbinding. Onze modem is blijkbaar
stuk. Mijn papa heeft meteen gebeld en er
komt deze middag al een hersteller!
❏ OORLOG ❏ VREDE

❏ OORLOG

h

❏ VREDE

❏ VREDE

❏ VREDE

de vaak vergeten ster

sterrenstof

Julie: Ik heb mijn papa al twee jaar niet
meer gezien. Hij is opgeroepen naar het
front en we weten niet of hij nog leeft!

❏ OORLOG

❏ VREDE

i

3. online

j

Zoek op het internet een oplossing op de vragen.

Jaarlijks bezoeken duizenden mensen uit België en de
rest van de wereld de Westhoek. Ze gaan kijken wat oorlog
allemaal in onze streek heeft aangericht. De Europese Unie
gaf ook geld voor de oprichting van een bekend museum
over de Eerste Wereldoorlog: In Flanders Fields.
a Dit land werd in 2004 lid van de Europese Unie. (tip: het is een klein
land naast Italië. En verwar het niet met Slowakije).
a. In welke stad ligt het ‘In Flanders Fields’ museum? En in welk gebouw? Waarom ligt het museum in dat gebouw?

b Wat was de nationaliteit van de minister van Buitenlandse Zaken
Robert Schuman die de oprichting van de EGKS voorstelde?
c De K van EGKS staat voor.
d Dit land was er in 1952 bij toen de EGKS echt van start ging.

b. Wat staat er op het logo van het museum?

e 9 mei is de Europese.

c. Er zijn tussen 2014 en 2018 tal van speciale herdenkingsfestiviteiten voorzien in deze streek. Waarom?

f In 1995 kwam dit land bij de Europese Unie.
g De tweede E van EEG staat voor.
h Dit land trad in 2013 toe tot de Europese Unie.
i Deze vorm van energie was in de jaren vijftig nog erg nieuw. Men
besloot in 1957 hiervoor samen te werken.
j Deze munt verving de oude ‘Belgische frank’ vanaf 2002.
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4. doe
Maak een witte vlag, teken daarop jouw vredeswens en hang die uit in de klas.
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5. jij krijgt het woord

Hallo. Ik ben de Voedselster! Ik zorg ervoor dat de Europese landen samenwerken rond

Ga je akkoord met volgende bewering? Vertel ook waarom.

landbouw en visserij. Je vraagt je misschien af waarom Europa dat doet?

Europa wou samenwerken om eindelijk vrede te krijgen. Sommige dingen kan je nu eenmaal ook beter samen dan alleen
doen. Ken jij enkele voorbeelden van wat je beter samen doet? Waarom is het beter of leuker om het samen te doen?

Dat zit zo: tijdens en na Wereldoorlog II was er hongersnood in Europa. Dat mocht nooit
meer gebeuren. Daarom betaalde Europa onze boeren een goede prijs voor alles wat
ze oogstten. En dus gaven de landbouwers van katoen. Na enkele jaren waren er zelfs
voedseloverschotten. Vanaf de jaren negentig besliste de EU dat de kwaliteit van het eten

de voedselster
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belangrijker werd dan de hoeveelheid!
De Europese landen sloegen niet alleen de handen in elkaar op het land maar ook op zee!

W ist je dat. .
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De zee? Ja, ik ben eigenlijk ook een beetje een zeester. Ik voel me er als een vis in het water,
want in de zee zijn geen grenzen! Als verschillende landen iets willen beslissen over het
leven op zee, werken ze dus best samen. De EU geeft steun aan de vissers en zorgt dat ze
niet teveel vangen. Op die manier blijft er nog voldoende vis in de zee over.
Over landbouw en visserij wordt enorm veel beslist door Europa, en daar zit ik zeker voor
iets tussen!

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 67 en win een
ster!
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2.2. ontcijfer het geheimschrift
De Europese Unie wil er voor zorgen dat er voldoende gezond voedsel is voor iedereen. Maar de EU wil ook dat
landbouwers hun boterham verdienen! Daarom zie je steeds meer boeren die steun krijgen om op een andere manier
geld bij te verdienen met hun boerderij. Ontcijfer het geheimschrift en kom te weten waarover dit gaat.

1. ontdek
Hieronder zie je een aantal uitspraken. Zijn ze juist of fout? Als de uitspraken fout zijn, leg ook uit waarom.
a. De Europese landen werkten na Wereldoorlog II samen aan
de landbouw om hongersnood te vermijden.
❏ JUIST

❏ FOUT

Waarom:

b. Europa zorgde ervoor dat de consumenten (de mensen die
eten kopen in de winkel) een hoge prijs moesten betalen en de
producenten (de landbouwers die voedsel voortbrengen) een
lage prijs kregen. Zo was iedereen tevreden.
❏ JUIST ❏ FOUT
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Waarom:

Wat is de vertaling van het geheimschrift:
d. De Europese Unie zorgt ervoor dat de vissers hun vangst
beperken. Want mensen mogen niet teveel vis eten, dat is
ongezond.
❏ JUIST ❏ FOUT

Weet je ook wat dit betekent:

Waarom:

Waarom:

2.3. streekproducten
Sommige
voedingsmiddelen
worden
alleen in een bepaalde streek gemaakt en
daarom door de Europese Unie beschermd.
Ken je bijvoorbeeld de ‘Geraardsbergse
mattentaart’? Andere streekproducten
zijn wel bekend in een bepaalde streek
maar worden (nog) niet erkend door de
Europese Unie.
Verbind de West-Vlaamse streekproducten
met de correcte naam.

2. leer meer
2.1. landbouwers in de EU
Bekijk de grafiek hieronder en beantwoord de vragen.

a❍
©Bakkerij Taelman

c. Er waren overschotten van voedingsproducten, zoals boter en
melk. Dit kwam omdat de landbouwers lui waren en geen zin
hadden om alle voedsel te verkopen.
❏ JUIST ❏ FOUT

a. Welke twee landen hebben het grootste aantal
landbouwers?

België
Bulgarije

❍ 1 Torhoutse mosterd

b❍
❍ 2 West-Vlaamse bloelink

c❍

Tsjechië
Denemarken
Duitsland

❍ 3 Avelgemse perentaart

Estland
Ierland
Griekenland
Spanje

b. Welke twee landen hebben het minste aantal
landbouwers?

Frankrijk
Italië

d❍

Cyprus
Kroatië
Letland

❍ 4 Boerenpaté uit Veurne

Litouwen
Luxemburg
Hongarije

W ist je dat .

Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen

W ist je dat. .

Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije

er 13,7 m
iljoen lan
dbouwers
zijn in de
EU-lande
n?

Finland
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Aantal landbouwers 0
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de grensster

Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.
a. Aan onze kust zijn er drie vismijnen. Kan je uitvissen waar? Wat gebeurt er in een vismijn?

Goeiedag, ik ben de Grensster. Al vanaf het begin van de Europese samenwerking zorg ik ervoor
dat er minder grenzen zijn. Echt goed kwam het op gang vanaf 1 januari 1993. Toen gingen de
grenzen in de EU open en vielen de douanecontroles weg.
Daardoor kan je nu in heel de Europese Unie rondreizen, net zoals je dat in je eigen land doet.

b. Sommige landbouwers willen een centje bijverdienen en stellen hun hoeve open voor bezoekers en toeristen. Ga op www.hoevetoerisme.net een kijkje nemen of er zulke boerderijen in de buurt van de school zijn.

Als je wilt wonen, winkelen of werken in een ander land van de Unie: geen probleem. Het is ook

de grensster

3. online

veel gemakkelijker geworden voor de bedrijven. Hun vrachtwagens moeten geen uren meer
aanschuiven aan de grens en het is gedaan met al die formulieren invullen.
Op die manier wordt Europa steeds meer één land. En daar moet je overal met eenzelfde munt

c. De Europese Unie zorgt ervoor dat er niet teveel vis gevangen wordt, zodat onze zee niet leeggevist geraakt. Sommige vissen moeten
immers beschermd worden. Daarom heeft de WWF een viswijzer opgesteld. Zoek die viswijzer op het internet en probeer uit te zoeken welke vissen uit de Noordzee je beter niet eet en welke je zonder problemen kan eten.

kunnen betalen en dus voerde ik in 2002 de euro in in de meeste EU-landen. Maar je moet je
er ook makkelijk kunnen verplaatsen. Ik zorg er daarom voor dat de EU geld stopt in de aanleg
van nieuwe stukken snelweg, bruggen en tunnels. Er gaan ook veel euro’s naar de aanleg
van ongeveer 10.000 kilometer spoor voor de nieuwe hogesnelheidstreinen (HST). Zo kan je
vlot naar Parijs, Londen of Madrid zoeven via het spoor. Je merkt niet eens dat je de grens

d. De Europese Unie wil biologische landbouw steunen. Maar om welk soort producten gaat het nu eigenlijk? Ga naar http://ec.europa.
eu/agriculture/organic/memoryGameApplication_nl.html en speel de geheugentest over biologische landbouwproducten.

oversteekt!
Ik heb toch wel prima werk

geleverd zeker?

4. doe
Interview een visser of een landbouwer. Waarom hebben ze voor dat beroep gekozen? Wat vinden ze er zo leuk aan? Wat
zijn de belangrijkste problemen waarmee ze te kampen hebben? Komen ze vaak in aanraking met het Europese landbouwbeleid? Wat zijn de voordelen van de Europese Unie? Zijn er ook nadelen?

controle

5. jij krijgt het woord
Zou jij het beroep van landbouwer willen uitoefenen? En dat van
visser? Waarom wel of waarom niet?

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 67 en win een
ster!
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1.3. het Europese wegenweb
De Grensster zorgt ervoor dat auto’s vlot tussen de verschillende landen kunnen reizen. We hebben hiervoor dus goede
wegen, tunnels en bruggen nodig die niet stoppen aan de grens! Europa geeft hiervoor veel geld uit. (tip: je mag voor
deze oefening een wegenkaart of internet gebruiken).

1. ontdek

a. Sommige snelwegen hebben een cijfer met een E ervoor.
Dat betekent dat het Europese wegen zijn, die door
verschillende landen lopen. Welke E-snelwegen lopen door
West-Vlaanderen? Duid ze ook aan op het kaartje.

1.1. open grenzen
Lees het tekstje en los onderaan de vragen op.

b. Als je van Brussel naar Parijs rijdt met de wagen, welke
E-weg kan je dan bijna de hele weg volgen?

Bron: DC Nationaal Museum van Douane en Accijnzen VZW

Hallo, mijn naam is André. Ik was vroeger grenswachter in Kortrijk. Hiernaast zie je een oude foto

de grensster

sterrenstof

van mij in mijn douane-uniform aan de grenspaal. Kan je het geloven? Vóór 1 januari 1993 waren er
nog echte grenzen in Europa. Als je bijvoorbeeld op reis ging naar Frankrijk, moest je stoppen aan de
grens en je identiteitskaart aan ons tonen. Wij moesten soms zelfs koffers controleren, op zoek naar
verboden spullen.
En bedrijven werden nog extra gecontroleerd. Zij moesten een hoop papieren invullen als ze hun
producten naar een ander land wilden brengen. Vrachtwagens stonden uren aan te schuiven aan de
grens! Mensen zeiden soms dat er toen veel tijd en geld verloren ging...
De Europese Unie heeft daar in 1993 een einde aan gemaakt. De grenzen gingen open en
douanecontroles vielen weg. Mensen kunnen nu werken, inkopen doen of reizen in een ander EUland, net alsof ze in België zijn. En ik? Ik ben ondertussen op pensioen!
a. Welke titel zou je de tekst geven?

b. Wat was volgens jou de belangrijkste reden om de Europese
grenzen te openen?

2. leer meer
2.1. toerisme in West-Vlaanderen
c. Waarom is het interessant voor jou dat de grenzen in de
Europese Unie open zijn?

d. Word je identiteitskaart nog gecontroleerd aan de grens als je
naar Spanje gaat? En wat als je naar Turkije op reis gaat?

Door de open grenzen is het gemakkelijk voor toeristen om naar een andere streek te reizen. Ook voor onze provincie
West-Vlaanderen levert dat veel bezoekers op.
a. Aan welke twee
West-Vlaanderen?

provincie

- Een groot deel (bijna één derde) van de bezoekers in de
Westhoek zijn Britten. Waarom komen ze zo massaal naar
de Westhoek, denk je?

b. Bekijk op het ‘taartdiagram’ waar toeristen die de Westhoek
bezoeken vandaan komen. Hoe groter het stuk van de taart,
hoe meer toeristen.

- Tussen 2014 en 2018 verwachten de toeristische diensten uit
West-Vlaanderen nog veel meer toeristen dan gewoonlijk.
Waarom precies?

landen

grenst

de

W ist je dat

..

1.2. de euro
Door de open grenzen kan je makkelijker inkopen doen in andere EU-landen. En je kan
er in de meeste landen ook met de euro betalen. Alle eurolanden mogen 1 zijde van de
euromunten zelf ontwerpen.
Hieronder vind je enkele voorbeelden. Weet je uit welk land ze komen?
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- Uit welke 3 landen, behalve België, zakken het meest
toeristen naar de Westhoek af?

- Welk buurland van België staat niet in het taartdiagram?

a.

22

b.

c.

d.

e.

f.
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Sinds 1993 zijn de grenzen in de Europese Unie open. Daardoor mochten bedrijven die bijvoorbeeld elektriciteit of
telefoonabonnementen verkopen dat vanaf nu overal in Europa doen. Wij konden vanaf dat moment dus zelf kiezen welk
bedrijf we willen inschakelen.
Ken jij bedrijven die elektriciteit, telefonie en bankzaken aanbieden in België? Geef er telkens 2.
a. Electriciteit

4. doe
De Europese Unie wil ervoor zorgen dat we ons gemakkelijk kunnen verplaatsen binnen Europa. Daarom geeft de EU
veel centen om een soort spinnenweb van auto-, spoor- en waterwegen aan te leggen in Europa die allemaal op elkaar
aansluiten.
Wat is de snelste route om van Lissabon in Portugal helemaal naar Helsinki in Finland te geraken. Zoek het op in je
atlas of op internet (maps.google.be) en teken die route op de Europese landkaart (pagina 10-11)!

b. Telefonie (GSM)

de grensster

2.2. meer keuze in de EU

5. jij krijgt het woord

c. Bank

Ga je akkoord met volgende bewering? Vertel ook waarom.
Door de open grenzen kan je makkelijk inkopen doen in andere EU-landen. Doe je zelf soms inkopen in het buitenland?
Wat koop je er en waarom?

3. online
Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.

3.1. het Europese wegenweb
a. Hoe heet de hogesnelheidstrein (HST) in Frankrijk?

b. Hoe heet de HST die van Brussel naar Parijs rijdt?

c. Hoe heet de HST die van Brussel naar Londen rijdt?

d. De tunnel onder het kanaal (tussen Frankrijk en Verenigd
Koninkrijk) noemen ze wel eens de ‘Chunnel’. Waar komt die
naam vandaag? Kan je met de auto door die tunnel rijden?

e. In de Nederlandse provincie Zeeland is de Schelde opgesplitst
in 2 delen: de Oosterschelde en de Westerschelde. Hoe raak
je van de ene oever naar de andere? Zoek hoe dat kan bij de
Westerschelde en de Oosterschelde.
Westerschelde

Oosterschelde

W ist je dat. .

de hoges
nelheidstr
ein in
België op
sommige
stukken 300 k
m per uu
r rijdt?

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 67 en win een
ster!

3.2. de euro
a. Welke landen van de Europese Unie hebben de euro als munt?
Duid ze met een € aan op de kaart op pagina 10-11.

b. Wat is de naam van de beeldhouwer die de Griekse munten
ontwierp?

c. Op de Franse stukken van 5 cent staat een dame afgebeeld.
Wat is haar naam?
d. Welke dieren staan er op de Finse munt van 1 euro?
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W ist je dat. .

iljoen
dan 23 m se beer meer
pe
o
r
u
00!) E
et
(23.000.0 profiteren van h
e
e
m
n
drijve
ster?
de grens
werk van

25

de regioster
Hoi, ik ben de Regioster! De Europese Unie is dan wel een welvarend gebied, maar niet alle Europese streken of regio’s zijn even rijk. Als Regioster wil ik er voor zorgen dat het in alle Europese

1. ontdek
a. Noteer hieronder in 1 zin welk probleem de Regioster probeert op te lossen.

regio’s goed om te leven is. Ik wil dat er goed onderwijs is voor alle Europese jongeren, genoeg
werk is, er goeie autowegen zijn, enz. De Europese Unie voorziet daarom veel geld, ook wel ‘fondsen’ genoemd. Regio’s kunnen dit geld gebruiken voor projecten die zorgen voor meer welvaart.
Want als alle regio’s sterk zijn, dan is de Europese Unie ook sterker!

b. Op deze Europese kaart zie je verschillende Europese regio’s staan. De rijkste regio’s zijn rood gekleurd, de armste groen.
- Welke deel van Europa is het armst? Je mag een
windstreek gebruiken (Noord/Oost/Zuid/West) om te
zeggen om welke regio het gaat.

armste regio’s

gemiddeld arme regio’s
rijke regio’s
rijkste regio’s

er probeer voor te zorgen dat regio’s over de grenzen heen samenwerken. Ook op die manier kan
in de EU. In dit hoofdstuk vertel ik je meer over

de Europese projecten die in

onze regio’s aan het werk zijn!

600 km

minder arme regio’s

Mijn stervrienden van op de Europese vlag noemen me een ‘bruggenbouwer’. Dat komt omdat ik
er overal meer welvaart komen

0

de regioster

sterrenstof

© EuroGeographics Association, for the administrative boundaries
Cartography: Eurostat — GISCO, 03/2011

- In welke landen liggen de meeste rijke
regio’s?

(¹) Turkey, 2006.

Source: Eurostat (online data code: nama_r_e2gdp)
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2.2. rebus

2.1. Europese projecten in onze streek

De EU wil dat het in alle regio’s aangenaam om te leven is. Mensen moeten naar deftige scholen kunnen gaan, een goede
job kunnen vinden, het milieu moet er gezond zijn, enz. Omdat niet alle regio’s het even goed hebben moeten we elkaar
steunen. Daar worden we allemaal beter van. Die Europese steun is gebaseerd op een belangrijke Europese waarde.

Hieronder zie je vier krantenartikels van projecten uit onze streek die Europese regionale steun krijgen. Lees de artikels
en probeer de vragen te beantwoorden.

Loca Labora zet
mensen weer aan het
werk!

‘Loca
Labora’
is
een
organisatie
uit
Beernem,
West-Vlaanderen. Bij Loca
Labora geven ze opleidingen
aan mensen die al een
tijdje zonder werk zitten.
Ze leren er bijvoorbeeld
meewerken in de keuken van
een restaurant. Of ze leren
bomen snoeien of biologische
groenten en fruit kweken. Zo
geraken ze sneller terug aan
het werk. Daarom krijgt Loca
Labora steun van de Europese
Unie!

Europese fondsen
geven geld voor
fietsroutes tussen
Frankrijk en België

België en Frankrijk starten
acties om ervoor te zorgen
dat de grensstreek toeristen
aantrekt. Want dat is goed
voor de winkels, cafés en
hotels in de buurt. Hoe doen
ze dat? Met Europese centen
zorgen ze voor goede wandelen fietspaden die doorlopen
over de grens. Zo werden de
wandelpaden in Heuvelland in
West-Vlaanderen uitgebreid
met meer dan 100 kilometer
wandelroutes in Frankrijk!

‘Orchestre
International
du Vetex’ is de
Europese Unie in
het klein

Al eens gehoord van ‘Orchestre
International
du
Vetex’?
Dit
is
een
muziekgroep
met leden uit België en
Frankrijk. Deze bonte bende
maakt
feestelijke
muziek
waarin je invloeden van
Frankrijk, België, Europa
en eigenlijk ook de rest
van de wereld hoort! Het
is dus een ‘internationaal
orkest’. Vanwaar de naam
Vetex? De muziekgroep is
ontstaan in een oude fabriek
in Kortrijk (Vetex textiel).
‘L’orchestre International
du Vetex’ is bekend in heel
Europa en trad al honderden
keer op. Het toont aan dat
mensen
uit
verschillende
landen mooie dingen kunnen
doen als ze goed samenwerken!
Net zoals de Europese Unie
eigenlijk. Daarom krijgt de
groep ook Europese steun.

Een Europees
project kan ons
veel leren!

De Europese Unie besliste om
geld te geven voor het herstel
van enkele wegen tussen
Poperinge en Diksmuide. Ze
waren in zeer slechte staat,
omdat ze heel vaak gebruikt
worden door tractors, auto’s
en fietsen. Door de Europese
steun zijn deze belangrijke
verbindingswegen
tussen
verschillende
regio’s
terug in orde. “Dankzij
de
Europese
Unie
weten
we nu beter hoe we in de
toekomst onze straten kunnen
herinrichten”,
zegt
de
burgemeester van Diksmuide.

M=S

-K -N

-K +i

G=T

de regioster

2. leer meer

-F -land

a. Over welke waarde hebben we het? Los de rebus op en je vindt het juiste antwoord.

b. Wat betekent het?

3. online
Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.
Brugge organiseert elk jaar het project ‘Uitwijken’. Tijdens ‘Uitwijken’ is er allerlei leuks te doen in verschillende Brugse
wijken, zoals wafels bakken, circus en muziek. Maar dat is niet alles. Het project heeft ook een Europees kantje! Brugge
werkt samen met een organisatie in Frankrijk om 2 dagen ‘Uitwijken’ te doen in een Franse stad. Ga op het internet op
zoek naar het antwoord op deze vragen.
a. Met welke Franse organisatie werkt Brugge samen?

b. In welke Franse stad vindt Uitwijken plaats?

c. Zijn Bruggelingen ook welkom op Uitwijken in Frankrijk?

d. Wanneer vindt dit jaar ‘Uitwijken’ plaats in Frankrijk?

a. Waarom krijgt Loca Labora Europese steun?

4. doe

b. De Europese Unie geeft centen aan fiets- en wandelroutes en autowegen. Waarom?

Ga op zoek naar een project uit jouw streek dat Europese steun kreeg en schrijf er een kort artikel over. Vertel waarom
het steun kreeg van de EU en wat er precies gebeurd is. Ken je geen project dat Europese steun kreeg?
De mensen van de Dienst Externe Relaties van onze provincie geven je graag meer informatie:
provincie@west-vlaanderen.be – www.west-vlaanderen.be/provincie/gebiedenbeleid.
c. Waarom kan je ‘L’Orchestre International du Vetex’ een beetje beschouwen als een Europese Unie in het klein?

W ist je dat. .

Luxemburg,
het
rijkste land va
n
de Europese
Unie,
zeven keer ri
jker is
dan Roemen
ië en
Bulgarije, de
armste
EU-lidstaten
?
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Vind je het goed dat arme streken in Europa extra steun krijgen om er bovenop te komen? Of zou het geld naar een ander
doel moeten gaan? Welk doel?

de veiligheidsster
De grenzen vervagen in de Europese Unie. Dat is het werk van de Grensster.
Zonder controles aan de grenzen kan iedereen er veel gemakkelijker rondreizen.
Maar jammer genoeg kunnen misdadigers dat ook. Om dat te verhinderen ben ik er:
de Veiligheidsster! Ik laat de politie van alle EU-landen met elkaar samenwerken en
informatie uitwisselen. Op die manier vinden we bijvoorbeeld sneller gestolen wagens

W ist je dat. .
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of vermiste mensen terug.

de veiligheidsster

5. jij krijgt het woord

Kortom: ik maak het leven in de

Europese Unie veiliger!

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 67 en win een
ster!
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1. ontdek

2. leer meer

Lees eerst de artikels hieronder. Probeer dan de vetgedrukte woorden
terug te vinden in het woordenraster onderaan en doorstreep ze. Je moet
alleen horizontaal en verticaal zoeken, maar woorden kunnen wel omgekeerd staan. Heb je alles gevonden? Dan blijft er een spreuk over veiligheid over!

2.1. Europese samenwerking van de West-Vlaamse politie
De politie uit West-Vlaanderen werkt vaak samen met politiediensten uit andere landen. Wat houdt dat in?
Beantwoord deze vragen. (tip: je kan hiervoor een atlas of internet gebruiken).
a. Onze West-Vlaamse politieagenten moeten regelmatig samenwerken met agenten uit twee andere landen. Welke?

“Jaren geleden, in 1980, was er in
mijn gemeente Knokke een grote
bankoverval. Wij hadden de overvaller
bijna te pakken, toen hij opeens de
grens met Nederland overstak. En
in die tijd mocht de Belgische politie
nog niet over de grens. De dief is dus
ontsnapt voordat de Nederlandse
politie ter plaatse was. Jammer! Nu
is er veel veranderd. Sinds 1993 mag
een Belgische agent de overvaller wel
blijven volgen, ook in andere Europese
landen. Natuurlijk verwittigen we
meteen de politie van dat land zodat zij
die dieven in de boeien kunnen slaan!”

“Goed dat we nu eindelijk samenwerken
met de politiediensten van de meeste
EU-landen. Wist je trouwens dat we
die Europese samenwerking hebben
afgesproken in Schengen, een stadje
in Luxemburg? In dat akkoord van
Schengen staat dat de politiecomputers
van Europese landen met elkaar
verbonden worden. Als de politie van
Frankrijk nu bijvoorbeeld een persoon
zoekt, of een gestolen wagen, of als
de smokkel van drugs wordt ontdekt
kunnen we dat ook in andere landen
zien!”

b. In de West-Vlaamse streek rond Kortrijk plegen dieven uit Noord-Frankrijk soms inbraken. Daarom werkt onze politie samen met
de Franse politie. Ze gaan bijvoorbeeld samen op patrouille om te controleren of iedereen zich aan de regels houdt.
- Kijk even in je atlas of op het internet en zoek vijf andere West-Vlaamse steden op die dicht bij de Franse grens liggen.

- Kan je ook vijf Franse steden vinden die grenzen aan West-Vlaanderen?

a. Welke spreuk blijft over?

-Annie, politiecommissaris

-John, politieagent uit Knokke

“Als boeven de grens kunnen
oversteken, moet de politie dat ook
doen, dachten ze in Europa. Daarom
is ‘Europol’ opgericht. Europol werkt
in de Nederlandse stad ‘Den Haag’.
Deze politiedienst wisselt informatie
uit tussen de EU-landen. Hierdoor
is het gemakkelijker om criminele
bendes tegen te houden, zoals in de
grensstreek rond Menen.”

“Weet je welk nummer je moet
bellen als je hulp nodig hebt? Juist:
het noodnummer 112. Maar dat
telefoonnummer werkt niet alleen in
België, maar ook in andere landen van
de Europese Unie. Op die manier weet
je dus steeds hoe je met je telefoon de
politie of hulpdiensten kan bereiken.
Ook als je bijvoorbeeld op reis bent!
Gemakkelijk, toch?”

-Jean-Pierre, politieagent uit Menen

-Joris en Yasin, ambulanciers uit Brugge
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de veiligheidsster

sterrenstof

c. Mensen uit arme landen die naar hier willen vluchten, worden soms geholpen door ‘mensensmokkelaars’. Dat zijn bendes die veel
geld vragen om mensen over de grens te krijgen. In ons land verstoppen vluchtelingen zich vaak in de laadruimte van vrachtwagens,
want ze willen hiermee de Noordzee oversteken.
- Naar welk land proberen ze te geraken?

- Ze doen dat meestal via de grootste haven van West-Vlaanderen. Welke is dat?
a. Wat betekent de spreuk?

2.2. veilig op het internet
Op het internet zijn er geen grenzen. Sommige misdadigers maken hiervan gebruik om via internet
de wet te overtreden in verschillende landen. Maar jij moet zelf ook voorzichtig zijn online. De
e
Europese Unie wil er daarom voor zorgen dat we ons veilig voelen op het internet. Elk jaar steunt
im
r
de EU de ‘Safer internet day’. Ook wel de ‘Dag voor een veilig internet’ genoemd. Tijdens die dag
c
e
wil Europa ervoor zorgen dat kinderen en jongeren iets bijleren over veilig surfen.
n
e
sc
Ben jij veilig op het internet?
e
im
Lees onderstaande uitspraken en zeg of ze waar of niet waar zijn.
r
c

W ist je dat. .
als je met een
mer
gsm het num
de
112 belt,
politiediensten
r je
weten vanwaa
belt?

a. Je moet niet voorzichtig zijn als je informatie of foto’s op het
internet plaatst. Die informatie verdwijnt toch snel.

b. Een e-mail is hetzelfde als een brief. Het kan geen kwaad
als je die opent.

❏ WAAR

❏ WAAR

❏ NIET WAAR

❏ NIET WAAR

c. Iedereen kan zomaar informatie op het internet plaatsen. Je
weet dus niet altijd als die informatie wel klopt!

d. Een wachtwoord op het internet is niet zo belangrijk, mensen
kunnen het toch niet zien.

❏ WAAR

❏ WAAR

❏ NIET WAAR

❏ NIET WAAR
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5. jij krijgt het woord

Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.
a. Kan je de website van Europol vinden? In hoeveel talen is de
site opgemaakt?

b. Zoek de contactgegevens van de lokale politie uit je gemeente. Heeft ze een website?

Moet elk Europees land zijn eigen politie houden of zou er beter één grote Europese politiedienst komen, die overal
in actie kan komen? Welke taal zou die politiedienst moeten spreken?

c. Vind je de website van onze federale (Belgische) politie terug? In hoeveel talen is die website opgemaakt?

d. Niet alleen de politie speelt een rol als mensen vermist zijn.
Welke organisatie kan je bellen als er kinderen vermist zijn?
Zoek de site en het telefoonnummer. Is dit nummer alleen in
België bereikbaar?

de veiligheidsster

3. online

W ist je dat. .
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4. doe
Ontwerp een nieuw logo voor Europol.

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 67 en win een
ster!
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34

erlei wetten
de Europese Unie all
de auto te
in
en
maakt om mens
t in alle EUhe
is
Zo
?
beschermen
veiligheidslanden verplicht om
En kinderen die
gordels te dragen.
35 moeten in de
1m
kleiner zijn dan
ast zitje zitten.
wagen in een aangep

35

1. ontdek
Je kan elke dag op internet of in de krant wel iets lezen over milieuvervuiling. Hieronder zie je 3 krantenartikeltjes.
Lees ze grondig en probeer dan de vragen onderaan op te lossen!

Europa steunt milieuvriendelijk autorijden

Geen gloeilampen meer te
koop in de Europese Unie!

de mileuster

sterrenstof

Europa wil meer groene
energie tegen 2020

De gloeilamp mag sinds 2012 niet
meer verkocht worden in de Europese Unie. Hiermee wil de EU ervoor zorgen dat we met z’n allen
minder energie gaan verbruiken. Een
gloeilamp verbruikt namelijk 5 keer
meer energie dan een spaarlamp. Een
spaarlamp
is dus beter voor het
milieu. En het is goedkoper, want we
verbruiken minder energie.

De Europese Unie wil er alles aan
doen om het verkeer milieuvriendelijker te maken. Als we minder benzine verbruiken en minder uitlaatgassen in de lucht stoten, worden we
er allemaal beter van. Daarom heeft
de EU de ‘katalysator’ verplicht in
nieuwe auto’s. Dit is een toestel
dat de vieze uitlaatgassen schoonmaakt. Bovendien is benzine met
daarin ‘lood’, verboden door Europa
omdat het slecht is voor het milieu.

de milieuster
Hey, ik ben de Milieuster! Weet je wat ‘milieu’ betekent? Dat gaat eigenlijk over de
omgeving waarin dieren, planten en mensen leven. Ik heb geen last van grenzen! Want
rivieren stoppen niet aan de landsgrens en ook gezonde lucht gaat vlotjes van het ene
naar het andere land. Maar dat is niet altijd goed! Want als het water van een rivier
vervuild is, kan dat ook gewoon de grens over. En als lucht ongezond is door de
uitstoot van een fabriek bijvoorbeeld, hebben mensen in andere Europese
landen daar ook last van! Als we daar iets willen aan
doen, moeten we wel samenwerken. De Europese Unie
wil dat alle landen zich inspannen om ons milieu weer
proper en gezond te krijgen.
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Groene energie, zoals energie uit
windmolens, zonnepanelen en plantaardige brandstoffen, is veel beter
voor ons milieu. Tegen 2020 moet
één vijfde (20 procent) van alle
energie in de Europese Unie komen
uit groene energiebronnen. Dat is
beter voor het milieu want de gewone
energiebronnen, zoals gas en kolen,
vervuilen meer. Maar sommige mensen
vragen zich af: is 20 procent wel
genoeg?

a. De EU wil dat de landen sa- b. Een katalysator is een toe- c. Hoeveel keer zuiniger is een d. De EU wil de opwarming van
de aarde tegengaan door
spaarlamp dan een gloeistel om
menwerken voor een gezond
bijvoorbeeld meer groene
lamp:
leefmilieu, omdat:
stroom te produceren. Hoeo 1. met loodvrije benzine te
veel procent van onze energie
o 1. 2 keer
kunnen rijden
o 1. die landen lid zijn van de
moet tegen 2020 groen zijn?
Europese Unie en dus vero 2. zure regen te zuiveren in o 2. 5 keer
plicht zijn om alles samen te
propere regen
o 3. 10 keer
o 1. 20%
doen
o 3. de uitlaatgassen van wao 2. 30%
o 2. verontreiniging niet stopt
gens te filteren
aan de grenzen van een land
o 3. 40%
en het dus geen zin heeft
dat elk land afzonderlijk iets
probeert te doen.
o 3. de landen niet slim genoeg zijn om de problemen
zelf aan te pakken.

W ist je dat. .

de Europe
se Unie jo
ngeren du
maken da
idelijk wil
t het bela
ngrijk is o
voor het m
m goed
ilieu te zo
rgen? Daa
het compu
rom werd
terspelletj
e ‘Honolo
maakt. Je
ko’ gekan het hie
r meteen
http://hon
spelen:
oloko.eea
.europa.eu

37

3. online

2.1. verontreiniging over de grens

Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.

Als de lucht, een rivier of de zee vervuild is, dan stopt dit niet aan de landsgrenzen. Zoek uit op welke manier milieuvervuiling de grenzen kan oversteken.
a. De Milieuster spreekt over vervuiling van water en lucht. Wat bestaat er nog allemaal van soort vervuiling?

a. De provincie West-Vlaanderen steunt de kringloopwinkels.
Wat is een kringloopwinkel? Zoek eens op het internet waar
er een kringloopwinkel in je buurt is. Wat vind je allemaal in
die winkel? Waarom zijn die winkels goed voor het milieu?

b. De Europese Unie heeft ook een ‘ecolabel’ bedacht. Dat tekentje toont dat het product milieuvriendelijk is. Hoe ziet het
eruit? In welke landen wordt dit gebruikt?

b. Welke grote rivieren stromen er door West-Vlaanderen?

de mileuster

2. leer meer

Door welke andere Europese landen stromen die rivieren nog?
c. De Vlaamse minister van Leefmilieu vergadert soms ook
met de ministers van andere Europese landen. Hoe heet
onze Vlaamse minister van Leefmilieu?

c. Onze provincie ligt aan de Noordzee. Welke EU-landen liggen nog aan die zee?

d. Er is ook een Europese commissaris (van de Europese Commissie) die bezig is met milieu. Wat is zijn of haar naam?
Weet je ook uit welk land die komt?

d. Stel je voor dat er in het Groothertogdom Luxemburg door een ongeluk veel luchtvervuiling is. Welke buurlanden zijn dan in gevaar?

2.2 wie doet wat?
Hieronder vind je een aantal acties die met het milieu te maken hebben. Wie kan die actie volgens jou het best uitvoeren?
Is dat de Europese Unie (=EU)? Of Vlaanderen (de Vlaamse Gemeenschap = VG)? Of jouw eigen gemeente (=G)?
Kies per uitspraak 1 of meer overheden aan en vertel waarom.
a. Een nieuw bos aanplanten. ❏ EU

❏ VG

❏G

De Provincie organiseert campagnes om mensen bewust te maken dat ze respect moeten hebben voor het milieu. Dat
gebeurt bijvoorbeeld met leuke affiches waarop een originele slogan staat. Al gehoord van ‘Let’s do it in de vuilbak’? Of
van ‘laat het zoemen met bloemen’?

waarom?
b. Er voor zorgen dat de schepen hun vuile olie niet meer mogen en kunnen lozen op zee. ❏ EU

❏ VG

❏G

Bedenk vijf toffe slogans om mensen te overtuigen meer op het
milieu te letten. Een slogan moet kort en krachtig zijn en het is
altijd leuk als die ook rijmt! Je mag ook een eigen affiche maken
met daarop je slogan en een leuke foto of tekening over het milieu.

waarom?
c. Vuilzakken ophalen. ❏ EU

❏ VG

❏G

waarom?
d. Een containerpark openhouden. ❏ EU

4. doe

❏ VG

-

❏G

waarom?

-

e. Een campagne organiseren met reclamespotjes op televisie zodat mensen meer hun afval zouden sorteren. ❏ EU ❏ VG ❏ G

-

waarom?

-

f. Er voor zorgen dat de fabrieken geen vies water meer in de rivieren lozen. ❏ EU

❏ VG

-

❏G

waarom?
g. Er voor zorgen dat mensen minder de auto gebruiken en meer met de trein of de bus reizen. ❏ EU
waarom?
h. Fabrieken verplichten om de gassen die ze uitstoten schoon te maken. ❏ EU
waarom?
i. Mensen die afval op straat gooien een boete geven. ❏ EU
waarom?
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❏ VG

❏G

❏ VG

❏G

❏ VG

❏G

W ist je dat. .
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de hulpster

Hoe kan je mensen het best aanzetten om zorg te dragen voor het milieu? Door flinke boetes te geven aan mensen
die de regels overtreden? Of door mensen die wel de regels volgen een beloning te geven?

Is er een aardbeving in Japan? Slaan er mensen op de vlucht door oorlog in het
Midden-Oosten? Of is er een vloedgolf in Thailand? Ik sta altijd paraat als er
iemand in nood is! Want ik ben de Hulpster.

de hulpster

5. jij krijgt het woord

Elk jaar zijn er overal in de wereld grote natuurrampen, zoals overstromingen, aardbevingen of orkanen. Dan zorg ik ervoor dat de Europese landen de
handen in elkaar slaan om te helpen. En niet alleen bij natuurrampen. Ook bij
hongersnood, armoede of oorlogen staan de Europese landen klaar. Hoe? Ik
vertel je er graag alles over.

W ist je dat. .

et
n krijgt m
te rekene eschip
f
a
e
to
n
fe
t oli
Europa a
o brak he
anje
uramp? Z
ie
st van Sp
il
u
k
m
e
n
d
e
e
r
o
vo
2
0
n
e toe in
’ in 20
‘Prestige
olie vloeid
l
.
e
ve
rm
stranden
no
in twee. E eurde de Spaanse
r
e
d
d
o
m
m
e
s
ge rod
ti
if
g
zee en be
te
p
a
ielen
0 ontsn
arije. Er v
En in 201
k in Hong
e
ri
b
fa
n
uit ee
nde
verschille
het
doden en
am
w
k
goedje
e
d
in
zelfs
onau
rivier de D
terecht!

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 68 en win een
ster!

40

41

de hulpster

sterrenstof
1. ontdek

2.2. woordspin: ontwikkelingshulp
Verbind in deze woordspin alleen wat wél over ontwikkelingshulp gaat met het midden.

Zijn er ergens in de wereld problemen door oorlog, natuurrampen of hongersnood? De EU-landen proberen zo snel mogelijk te helpen. Ze sturen bijvoorbeeld voedsel, medicijnen of tenten.
Ken je de naam van dat soort hulp? Kraak de code door het cijfer te vervangen door de bijhorende letter!
Hiermee kan je de code ontcijferen.
A
1

E
2

G
3

H
4

I
5

K
6

L
7

M
8

N
9

O

P

R

S

T

U
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aan rebellen
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en scholen
bouwen
het afsluiten
van een akkoord
voor vrije handel

ontwikkelingshulp

b. Niet alleen bij rampen komt de Europese Unie tussen. De EU wil landen uit de Derde
Wereld steunen, zodat ze kunnen bouwen aan hun toekomst. Zo geeft ze geld voor
scholen en ziekenhuizen of om drinkbaar water te voorzien. Hoe heet dit?
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2. leer meer

opleiding
politie

voedsel voor
slachtoffers
vulkaanuitbarsting

2.1. noodhulp van de Europese Unie
Hieronder zie je enkele foto’s van rampen waar de Europese Unie steun gaf. Verbind het verhaal met de bijhorende foto.
a❍

b❍

❍ 1 In 2011 werd Japan getroffen door een aardbeving in de zee. Daardoor kwam
er een grote vloedgolf aan land die volledige dorpen vernielde. Er was zelfs een
kerncentrale in gevaar! De Europese Unie gaf Japan meer dan tien miljoen euro
humanitaire hulp en stuurde mensen om ter plaatse te helpen.

❍ 2 In 2011 brak in Syrië (een buurland van Turkije) oorlog uit. De bevolking was niet
tevreden over haar leiders en wilde verandering. De Syrische president wou niet
wijken en begon een oorlog tegen de eigen bevolking. Vele mensen stierven en
duizenden Syrische gezinnen sloegen op de vlucht. De EU probeert de Syrische
gezinnen te helpen.

3. online
Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.
a. De Europese Unie geeft geld aan de
derde wereldlanden. Maar ook onze
provincie West-Vlaanderen zit niet stil.
Kijk op www.west-vlaanderen.be welke acties ze neemt (tip: zoek bij noordzuid).

b. West-Vlaanderen steunt projecten in
arme landen. Ze richtte zelfs een centrum op waar mensen informatie krijgen over steun aan arme landen: het
Provinciaal Noord-Zuid Centrum. In
welke stad vind je het centrum?

c. Surf naar www.wereldwinkel.be en kijk
eens of er een wereldwinkel bij jou in
de buurt is. Op welke manier helpen ze
mensen in de Derde Wereld?

c❍
❍ 3 In Guatemala in Zuid-Amerika hebben bijna de helft van de kinderen niet genoeg
eten. Dat komt door de droogte in het land. De Europese Unie probeert met
noodhulp ervoor te zorgen dat de kinderen er voldoende voedsel hebben!

d❍
❍ 4 In 2010 kreeg Pakistan te maken met de grootste overstromingen in 80 jaar. Veel
mensen hadden geen huis meer en veel landbouwers waren hun oogst kwijt.
Meer dan 12 miljoen inwoners hadden dringend hulp nodig! De EU zorgde voor
humanitaire hulp, zoals tenten, voedsel en medicijnen.

e❍

❍ 5 In 2012 brak er in Darfoer, een arme streek in het Afrikaanse land Soedan,
gele koorts uit. Het leven van heel wat kinderen was in gevaar. Daarom werden
miljoenen mensen ingeënt om hen te beschermen tegen gele koorts. Ook de
Europese Unie droeg haar steentje bij!

42
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Heel wat mensen uit de Derde Wereld kunnen de Europese hulp goed gebruiken. Bedenk een slogan om mensen te overtuigen geld te geven aan de Derde Wereld. (tip: een goede slogan werkt soms beter als hij rijmt!).

de taalster
Mensen vragen me vaak waarom ik mij zo inspan om al die talen in Europa levendig te houden. Zou
het niet gemakkelijker zijn als alle Europeanen bijvoorbeeld Engels spraken? Als Taalster vind ik al
die verschillende klanken, stemmen en talen geweldig. Het is de rijkdom van de EU. Hoe kan je een
Fransman van een Nederlander onderscheiden? Aan de taal hoor je het meteen.

de taalster

4. doe

Taal hangt sterk samen met een volk en zijn cultuur en geschiedenis. Nergens ter wereld vind je een
gebied met zoveel verschillende talen. Ik wil dat die verscheidenheid aan talen behouden blijft. Er
zijn 24 officiële talen in de Europese Unie. Mensen krijgen dus de kans om in hun eigen moedertaal
te spreken in de Europese Unie en het Europees Parlement. Bovendien vindt Europa het belangrijk
dat iedereen ook vreemde talen leert. Hoeveel ken jij er al?

5. jij krijgt het woord
Ga je akkoord met volgende bewering? Vertel ook waarom.
De Europese Unie moet meer geld geven aan de arme mensen uit Europa zelf, in plaats van de Derde Wereld te helpen.

W ist je dat..

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 68 en win een
ster!

44

fair-trade betekent da
t we eerlijk
handel drijven met arm
e landen.
Boeren uit de Derde We
reld
krijgen een eerlijke pri
js voor hun
producten! Op die manie
r kunnen ze
hun familie beter
onderhouden.
De Europese
Unie wil mensen
overtuigen om
zulke producten
te kopen.

45

1. ontdek

2.2. woordraster

Lees onderstaande zinnen en duid aan als ze juist of fout zijn. Als je denkt dat iets fout is, schrijf dan ook op waarom!

In de Europese Unie zijn er 24 officiële talen. In het Europees Parlement mag iedereen dan ook in zijn eigen taal spreken. De vertalers zorgen ervoor dat iedereen begrijpt wat er verteld wordt. De officiële EU-talen zijn:
Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Kroatisch en Zweeds.

a. De Europese Unie gebruikt 28 officiële talen.
❏ WAAR ❏ NIET WAAR

b. Er is een verband tussen een taal en een volk en zijn cultuur.
❏ WAAR ❏ NIET WAAR

Waarom:

Waarom:

de taalster

sterrenstof

Zoek al deze talen in het raster: horizontaal, verticaal of diagonaal in beide richtingen. Pas op: je mag letters meermaals gebruiken!

c. Nergens ter wereld vind je een gebied waar ze op zo’n kleine
oppervlakte zoveel verschillende talen spreken.
❏ WAAR ❏ NIET WAAR

d. De Europese Unie wil dat we allemaal Engels of Frans spreken.
Dat is gemakkelijker.
❏ WAAR ❏ NIET WAAR

Waarom:

Waarom:

W ist je dat. .

e. De EU wil dat we allemaal vreemde talen leren.
❏ WAAR ❏ NIET WAAR

er ongevee
r 23 miljoen
Europeanen
Nederlands
als moeder
taal hebben
?
Bovendien
is Nederlan
ds
voor 5 miljo
en Europea
nen
de tweede ta
al.

Waarom:

2. leer meer
2.1. hoe goed ken jij de Europese talen?

Geef een antwoord op onderstaande vragen.

a. Er sluipen vaak vreemde woorden in het Nederlands. Nu zijn dat vooral Engelse woorden, zoals computer, printen of dvd. Vroeger ging het
vaak om woorden uit het Frans of Duits. Dat noemen we ‘leenwoorden’. Want we ‘lenen’ ze uit andere talen. Hieronder vind je zes voorbeelden.
Uit welke Europese taal komen ze?
- Ombudsman (iemand die problemen probeert op te lossen)
- Spaghetti

>❏

- Restaurant

Italiaans ❏ Frans ❏ Spaans ❏ Duits ❏ Zweeds ❏ Tsjechisch

Italiaans ❏ Frans ❏ Spaans ❏ Duits ❏ Zweeds ❏ Tsjechisch

- Amigo (ander woord voor ‘gevangenis’)
- Pils (een biertje)

>❏

>❏

>❏

>❏

Italiaans ❏ Frans ❏ Spaans ❏ Duits ❏ Zweeds ❏ Tsjechisch
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3. online
Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.
a. Welke taal is voor de meeste Europeanen de moedertaal? Is dat het Frans,
het Engels, het Italiaans of het Duits?
Tip: de taal wordt in vijf landen van de
EU gesproken.

b. De Europese Unie vindt het belangrijk
dat iedereen de eigen taal en cultuur
kan blijven gebruiken. Dat zie je ook
aan het motto (of de slogan) van de EU.
- Zoek op wat het motto van de EU is:

Italiaans ❏ Frans ❏ Spaans ❏ Duits ❏ Zweeds ❏ Tsjechisch
>❏

c. Kijk op de website van de Europese
Unie (http://europa.eu). Schrijf hoe je
het woord ‘Europese Unie’ vertaalt in
de verschillende talen:
Pools:

Italiaans ❏ Frans ❏ Spaans ❏ Duits ❏ Zweeds ❏ Tsjechisch

- Langlaufen (met ski’s door de sneeuw wandelen)

Italiaans ❏ Frans ❏ Spaans ❏ Duits ❏ Zweeds ❏ Tsjechisch
Deens:

b. In de linkerkolom vind je het woord ‘goedendag’ in vijf verschillende talen. Kan jij uitvissen in welke taal?
- Dobar Dan > ❏ Spaans ❏ Italiaans ❏ Frans ❏ Kroatisch ❏ Duits

- Buongiorno > ❏ Spaans ❏ Italiaans ❏ Frans ❏ Kroatisch ❏ Duits

EK
N BO

RDE

- Guten tag > ❏ Spaans ❏ Italiaans ❏ Frans ❏ Kroatisch ❏ Duits

WOORDEN BOEK

WOO

- Bonjour > ❏ Spaans ❏ Italiaans ❏ Frans ❏ Kroatisch ❏ Duits

- Buenos dias > ❏ Spaans ❏ Italiaans ❏ Frans ❏ Kroatisch ❏ Duits
c. Ken jij West-Vlaamse woorden die uit een andere taal komen? Geef een paar voorbeelden. Uit welke taal komen die leenwoorden vooral?
Hoe zou dat komen?
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P

W ist je dat. .

ar een
e Unie elk ja
de Europes
len’
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de bloemet

- Wat betekent het?
Grieks:

Portugees:
- Wat is de Spaanse vertaling van dat
motto?

Frans:
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Vertel in drie zinnen waarom de Europese landen begonnen samen te werken. (tip: als je twijfelt wat de reden is, ga eens
kijken naar het verhaal van de ‘Vaak vergeten ster’). Zorg dat er minstens 1 woord van elke officiële Europese taal in je tekstje
staat. Je kan hiervoor gebruik maken van een vertaalprogramma op internet (bijvoorbeeld: http://translate.google.nl).

de cultuurster
De Europese Unie: daar zit muziek in! Maar niet alleen muziek. Ook schilderkunst, dans, boeken
en nog veel meer. Al deze creatieve dingen noemen we cultuur. Ik ben de Cultuurster en ik
zorg ervoor dat onze rijke Europese cultuur bewaard blijft en verspreid wordt. Zo geeft de EU
geld om goede Europese boeken te vertalen en te verspreiden naar andere Europese landen.
Of veelbelovende muzikanten mogen optreden in het buitenland. Of belangrijke monumenten
worden hersteld en beschermd. Op die manier kunnen alle Europeanen er van genieten!

de cultuurster

4. doe

Iets bijzonders is de Europese Culturele Hoofdstad. Sinds 1985 krijgen elk jaar één of meerdere

5. jij krijgt het woord

steden uit Europa die eretitel. In 2002 was Brugge ‘Europese Culturele Hoofdstad’. De stad
organiseerde allerlei tentoonstellingen, concerten en andere festiviteiten. Enkele monumenten

Ga je akkoord met volgende bewering? Vertel ook waarom.
Iedereen in de EU zou, vanaf de lagere school, verplicht moeten worden om twee vreemde talen te leren.

kregen een extra opknapbeurt. In 2002 keek heel Europa dus naar Brugge en West-Vlaanderen.
En in 2015 krijgt de Belgische stad Bergen deze eer. Toch wel mooi meegenomen!

W ist je dat..

en zijn in de
er drie officiële alfabett
e bekendste zijn
twe
De
ie?
Europese Un
t wij gebruiken)
het Latijnse alfabet (da
Griekenland).
(in
et
en het Griekse alfab
isch’ een
rill
‘cy
t
he
Daarnaast is ook
bijvoorbeeld
rdt
wo
t
He
et.
ab
officieel alf
gebruikt in Bulgarije.

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 68 en win een
ster!
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1. ontdek

2. leer meer

a. Waarom geeft Europa steun aan Europese cultuur?

2.1. Europese monumenten
Europa heeft een boeiende geschiedenis achter de rug. Dat zie je bijvoorbeeld aan de vele Europese ‘monumenten’
of culturele overblijfselen. Deze maken deel uit van onze rijke Europese cultuur.
Verbind de naam van het monument met de bijhorende foto en land waar het staat.
Kleur daarvoor de drie vakjes die bij mekaar passen in hetzelfde kleur.

de cultuurster

sterrenstof

b. De EU beschermt en verspreidt Europese cultuur. Maar hoe gebeurt dat precies?
Hieronder zie je enkele voorbeelden. Verbind de afbeelding met de bijhorende tekst.
Europa

a❍

b❍

a.

Big Ben

Frankrijk

b.

Pont du Gard (aquaduct)

Spanje

c.

Colosseum

Duitsland

d.

Berlijnse muur

Italië

e.

Sagrada Familia (kerk)

Verenigd Koninkrijk

❍ 1 Europa wil ons ‘erfgoed’, zoals oude kerken en
kastelen, bewaren. Daarom organiseert de EU
jaarlijks een Erfgoeddag waarop je deze kan
bezoeken.

❍ 2 Europa subsidieert de Europese films en
televisieprogramma’s.

c❍
❍ 3 Muzikanten kunnen een Europese prijs winnen
als ze Europees doorbreken. Dat heet een
EBBA-award.

❍ 4 Jaarlijks krijgen één of meerdere steden de titel
‘Europese Culturele Hoofdstad’.

d❍

W ist je dat. .

verschillende
Belgische
artiesten al
een Europes
e
muziekprijs
wonnen? Ken
je bijvoorbee
ld Gabriel
Rios, Stromae
, Lasgo, Selah Sue of S
arah Bettens
?
Zij werden al
lemaal in de
bloemetjes ge
zet.
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5. jij krijgt het woord

Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.
a. In 2002 was niet alleen Brugge ‘Europese Culturele Hoofdstad’, maar ook de
stad ‘Salamanca’. In welk land ligt die
stad? Betalen ze in dat land met de euro
of niet?

b. Toen Brugge in 2002 ‘Europese Culturele
Hoofdstad’ werd, kreeg de stad ook een
nieuw cultureel gebouw. Zoek de naam
van dat gebouw op. Welke kleur heeft
het? En weet je ook wat ze er doen?

c. In 2012 kregen opnieuw twee steden de titel
‘Europese Culturele Hoofdstad’. De NoordPortugese stad ‘Guimarães’ en ook de stad
Maribor. In welk land ligt Maribor? Sinds
wanneer is dat land lid van de EU?

d. In 2010 werd Istanboel ‘Europese Culturele Hoofdstad’. In welk land ligt Istanboel? Is dit land lid van de Europese
Unie? Wat is er zo bijzonder aan de ligging van de stad Istanboel ten opzichte
van Europa?

e. Welke steden dragen de titel dit jaar?

f. Welke Belgische stad is in 2015 ‘Europese Culturele Hoofdstad’? Hoe heet die
stad in het Nederlands? Een typisch monumentje van de stad is het ‘aapje’ (Singe
du grand garde) nabij de ingang van het
Stadhuis. Mensen aaien vaak over de kop
van dit stenen beeldje. Waarom, denk je?

De Europese Unie wil Europese monumenten, musea of gebouwen beschermen. Welke monumenten bezocht jij al?
In welk land liggen ze? Wat was er mooi aan?

Wist je dat. .

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 68 en win een
ster!

in 1985, de Griekse hoofdstad Athene de eerste
Culturele Hoofdstad van
Europa werd?

4. doe
Kies een beroemde Europeaan (bijvoorbeeld een artiest of kunstenaar) en maak er een korte spreekbeurt of een podcast
over. Vertel zeker iets over waar hij of zij vandaan komt, de belangrijkste werken en bekendheid in andere Europese landen.
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de cultuurster

3. online

W ist je dat. .
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Hoi! Als je ’t mij vraagt, ben ik de coolste ster van allemaal. Want ik zorg

1. ontdek

De Europese Unie neemt heel wat beslissingen die
het leven van kinderen beïnvloeden. Lees het verhaal
van 4 Europese kinderen en beantwoord de vragen.

ervoor dat Europa ook rekening houdt met jullie: de Europese jongeren
en kinderen. Normaal, toch? Want jullie zijn de toekomst van de Europese Unie.
Europa moet dus een leuke, interessante en veilige plek zijn voor alle
Europese kinderen. Daar wil ik voor zorgen, want ik ben

Titel

de Jeugdster! Ontdek je mee wat de Europese Unie
voor jou doet?

t
en heb een interessant nieuwtje. Wee
Hallo. Ik ben pas terug van de winkel
en
ging
we
Wel,
?
we racebaan stuk was
je nog dat een autootje van mijn nieu
kregen een gloednieuwe auto mee!
en
el
wink
de
er vanochtend mee naar
lgoed in de Europese Unie veilig en
De verkoper vertelde ons dat alle spee
het herkennen aan het CE-tekentje
van stevige kwaliteit moet zijn. Je kan
t snel stuk is, dan heb je ‘garantie’ en
dat er op staat. En als iets wat je koop
we mee. Geweldig toch?
wordt het hersteld of krijg je een nieu

de jeugdster

de jeugdster

sterrenstof

Elias
Titel

e
Olivia, mijn vriendin uit Zweden. Ik leerd
Hoi! Ik was net aan het chatten met
g
kree
ol
scho
Onze
.
project met onze klas
haar kennen door een uitwisselings
a
Olivi
van
ol
scho
ct met de Zweedse
geld van de EU om een Europees proje
en
hebb
We
k!
rleu
beter kennen. Supe
te doen. Zo leren Europeanen elkaar
nieuwe vrienden gemaakt. Hopelijk
een
met
en
den
veel bijgeleerd over Zwe
jaar op reis te gaan naar Zweden ;-)
kan ik mijn mama overtuigen om dit

Emma
Titel

geweldig veel plezier gemaakt. Ik
Hey. Hoe was jouw vakantie? Ik heb
s deze zomer bijna elke dag gaan
ben samen met mijn buurjongen Loui
t. Dit jaar hing er een blauwe vlag.
zwemmen in de zwemvijver in de buur
t bij water waarvan de kwaliteit goed
Ken je dat? Dat is een vlag die hang
duidelijk maken dat je gezond en
is. Op die manier wil de Europese Unie
veilig kan zwemmen. Heerlijk!

Theo
Titel

er!
eerst watermeloen gegeten. Lekk
Mmmm. Ik heb vandaag voor het
zijn,
nd
gezo
nten
at fruit en groe
We kregen het op school gratis. Omd
er stuk fruit. En Europa betaalt
lekk
een
k
wee
elke
krijgen wij op school
rom? Wel, de EU wil met de actie
mee. Je vraagt je misschien af waa
we gezond blijven. En als je regel‘Tutti Frutti’ er mee voor zorgen dat
je minder snel te dik.
matig vers fruit en groenten eet, word

Lien

a. Verzin voor elk tekstje een titel en schrijf het in de iPad. Probeer goed samen te vatten waarover het gaat.
b. Zijn deze beweringen juist of fout?
Als er een blauwe vlag uithangt bij een zwemvijver of aan de
zee, dan weet je dat er redders zijn en het dus veilig is om te
zwemmen.
❏ WAAR ❏ NIET WAAR
De Europese Unie geeft subsidies (geld) aan scholen die fruit
uitdelen.
❏ WAAR ❏ NIET WAAR
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De EU wil dat scholen niet teveel uitwisselingen doen met andere scholen. Onze scholen hebben namelijk al werk genoeg.
❏ WAAR ❏ NIET WAAR
Op speelgoed en andere dingen die in de Europese Unie verkocht worden staat het tekentje CE. Dat wil zeggen dat het
materiaal van goede kwaliteit is!
❏ WAAR ❏ NIET WAAR
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3. online

Je las het al in het verhaal van Emma: de EU wil ervoor zorgen dat Europeanen elkaar beter leren kennen. Daarom geeft
de EU geld aan allerlei acties om kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar in contact te brengen. Die acties kregen
de naam van belangrijke personen uit de Europese geschiedenis.

Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.

Hieronder lees je er meer over! Verbind de juiste naam met de bijhorende actie.
Comenius
Naar welke muziek luisteren je leeftijdsgenootjes in Zweden, wat eten ze in Spanje of hoe zeg
je ‘hallo’ in het Litouws? Je leert het allemaal
in een Comeniusproject. Daarbij werken klassen uit verschillende landen samen om zoveel
mogelijk van elkaar te leren. En ze krijgen er
ook nog centen van de EU voor!

Erasmus
Zit je in het hoger onderwijs? Dan heeft de EU
iets voor jou in petto: Erasmus! Met ‘Erasmusgeld’ van de Europese Unie kan je verschillende
maanden gaan studeren aan een hogeschool of
universiteit in een ander Europees land.

a. Europese projecten voor het onderwijs werden door de Europese Unie soms genoemd naar bekende Europeanen, zoals Comenius,
Leonardo en Erasmus. Zoek eens op wie onderstaande Europeanen waren. Wat deden ze? In welke eeuw leefden ze?
Jan Amos Comenius

de jeugdster

2. leer meer

Leonardo de Vinci

Desiderius Erasmus

b. Niet alleen scholen, maar ook jeugdbewegingen kunnen steun krijgen van de EU als ze een Europees project doen. De
organisatie ‘JINT’ kan hiermee helpen. Ga kijken op hun website. Wat doet ‘JINT’ precies?

c. De Europese Unie heeft een website die speciaal bedoeld is voor kinderen. Surf naar de ‘Kids corner’ van de EU:
http://europa.eu/kids-corner/index_nl.htm. Je vindt hier een spelletje om jouw rechten als kind te ontdekken. Ga op zoek naar
2 ‘dagelijkse rechten’ die je hebt als kind.
Studeren aan
een hogeschool
of universiteit in
een ander
EU-land.

Klassen uit
Europa werken
samen

4. doe
Stel je voor dat jouw klas een uitwisseling doet met een school uit
Kroatië. Als eerste opdracht moet je je klas, je school en je provincie voorstellen. Je mag hiervoor een ‘verrassingsdoos’ opsturen
met allerlei voorwerpen, tekeningen, lekkere dingen, typische
liedjes, recepten ...
Wat zou je allemaal in die doos steken? Maak meteen ook zo’n
doos klaar. En vergeet je niet dat de kinderen in Kroatië geen Nederlands spreken?

W ist je dat..

al meer dan 1 miljoen Europese studenten een Erasm
usproject hebben gedaan in een
ander Europees land? En hee
l
wat andere studenten gaan
ook
op eigen houtje studeren in
het
buitenland.

W ist je dat. .

het verboden
is
pese Unie sn om in de Eurooep te verk
open
dat je eerst
moet losbijt
en van
iets anders
(bv. speelgoe
d)?
Want dat ka
n anders gev
aarlijk
zijn voor klei
ne kinderen
!

naar Hans Holbein de Jonge
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de landenster
In verscheidenheid verenigd’: dat is de slogan van de Europese Unie. Want alle
28 lidstaten van de Europese Unie zijn verschillend. We hebben vaak een an-

Als je zou mogen studeren in een ander Europees land, welk land zou je dan kiezen? Waarom? Naar welk Europees land
zou je zeker niet heen willen? Waarom niet?

dere taal, een andere cultuur, andere gewoonten... En toch werken we samen!
Want we hebben heel wat gemeenschappelijk. Dat is toch fantastisch?
Als Landenster wil ik ervoor zorgen dat die rijke verscheidenheid in Europa
kan voortbestaan. Ik vind het ook belangrijk dat jullie alle EU-landen leren

de landenster

5. jij krijgt het woord

kennen. Want als we elkaar goed kennen, dan begrijpen we elkaar ook beter.
En dan wordt samenwerken natuurlijk nog veel eenvoudiger. Wil je de 28 EUlidstaten beter leren kennen? Dan ben je op de juiste plaats.

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 68 en win een
ster!
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(some version of a marriage,
without the formalities, traditions etc.
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de landenster

sterrenstof
1. ontdek

2.2. Europese weetjes

Ken jij de 28 EU-lidstaten en hun hoofdsteden? Je vindt hieronder een lijstje. In sommige gevallen moet je het land
aanvullen, in andere gevallen de hoofdstad. Je krijgt telkens enkele letters cadeau.

Land

Hoofdstad

Land

Hoofdstad

Frankrijk

P…..........s

Nederland

A…..................m

Zweden

St…..........lm

Oo…..........ijk

Wenen

I…..........

Rome

Lit….........en

Vilnius

Le…..........d

Riga

Griekenland

At…..........e

C…..........us

Nicosia

Ho…..........ije

Boedapest

Sl…..........ë

Ljubljana

Ver…............ K…...........k

Londen

Roemenië

Boe..........est

Spanje

M…..........d

B…..........ië

Brussel

L…..................g

Luxemburg

Kr…..........ë

Zagreb

Po…..........n

Warschau

Ierland

Du…..........in

Es…..........nd

Tallinn

Fi…..........d

Helsinki

M…..........ta

Valetta

Duitsland

B…..........n

Bul…..........e

Sofia

Ts…..........ë

Praag

Denemarken

Kop…..........en

S…..........ije

Bratislava

Po…..........al

Lissabon

Je vindt hier typische kenmerken van een Europees land. Verbind de foto met het overeenkomstige land.

a❍

b❍

c❍

d❍

❍

❍

❍

❍

❍

Finland

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

België

Spanje

2.3. West-Vlamingen die uit een ander land komen

a. Welke 3 kustgemeenten hebben het minst inwoners uit
een ander land?

2.1. de kaart van Europa

de Donau de
langste rivier
van de EU is
?

1,7% - 3,5%
3,6% - 5,5%

Knokke-heist

NOORDZEE

5,6% - 9%

NEDERLAND

Blankenberge

9,1% - 17,8%
Gemiddelde West-Vlaanderen: 5,5%

Je ziet hier een kaart van de Europese Unie.
Welke landen staan in het rood? Weet je ook
welke taal ze er spreken en hoe een inwoner
van dit land heet?

Taal of talen

W ist je dat. .

In West-Vlaanderen wonen heel wat mensen uit andere EU-landen. Op de onderstaande
kaart zie je per gemeente hoeveel procent van de inwoners uit een ander land komen.
Groen is weinig, rood is meer.
N
Bekijk dit kaartje goed en beantwoord de vragen

2. leer meer

Land

e❍

Bredene

Zuienkerke

De Haan

Damme
Brugge

Oostende
Oudenburg Jabbeke

a

Middelkerke

Gistel

Beernem
Zedelgem

b. Welke 5 West-Vlaamse gemeenten hebben het meest
inwoners uit een ander land?
Naam van inwoner

Koksijde

Nieuwpoort

Ichtegem
Torhout

Veurne

Wingene

Diksmuide

Ardooie

Houthulst
Roeselare

LangemarkPoelkapelle

Vleteren

b.

Moorslede
Ledegem
Poperinge

c. Aan welke twee Belgische grenzen wonen opvallend veel
mensen die oorspronkelijk uit een ander land komen?

c.

IngelmunsterOostrozebeke
Wielsbeke
Izegem
Lendelede
Harelbeke

Zonnebeke

Ieper

Dentergem

Meulebeke

Staden

b

Tielt

Pittem

Hooglede
Alveringem Lo-reninge

Ruiselede

Lichtervelde

Kortemark

a.

OOST-VLAANDEREN

Koekelare

De Panne

d
c

Oostkamp

Kuurne

Waregem

Deerlijk

Wevelgem

Anzegem

Wervik
Menen

Heuvelland

Kortrijk

Zwevegem Avelgem

Mesen
FRANKRIJK

d.

Spiere-helkijn
HENEGOUWEN

e

e.
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Henegouwen
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5. jij krijgt het woord

Zoek het antwoord op onderstaande vragen op het internet.
a. De Europese landen
- Bulgarije is gekend voor de kweek van deze bloemen:

Ga je akkoord met volgende bewering? Vertel ook waarom.
Er mogen nog landen bij de Europese Unie komen. Dan is onze cultuur nog rijker en werken we met nog meer landen samen.

- Denemarken is bekend voor dit speelgoed:

de jeugdster

3. online

- Dit is de nationale vogel van Estland:
- Deze heilige wordt in Ierland elk jaar gevierd met een groot feest:
- Het typische kruis van Malta heeft zoveel punten:
b. Memory met Europese vlaggen
Surf naar de Kids corner van de Europese Unie http://europa.eu/kids-corner/index_nl.htm en speel het spel ‘Memory’. Kan jij vlot de
2 gelijke vlaggen terugvinden? Misschien kom je wel in de top-15 van beste deelnemers te staan.
c. Gewoonten in Europese landen
Elk Europees land heeft wel z’n eigen gewoonten en tradities. Surf naar de website ‘Fasten Seatbelts’ (http://www.fastenseatbelts.
eu/nl/continent/24/Europa) en zoek het antwoord op de vragen.
- Dit is zeer populair in Finland. Er zijn er zelfs meer dan auto’s. Wat is het?
- Dit lijkt bij ons misschien een beetje vies, maar in Griekenland doen ze het soms om geluk te brengen. Wat is het?

- In Oostenrijk en Duitsland kan je dit doen om hallo te zeggen tegen een groep mensen, bijvoorbeeld als je een café binnenkomt.

- Als je in Bulgarije met je hoofd naar achter knikt en ondertussen ‘klakt’ met de tong dan betekent dit
- In dit land is het niet alleen de gewoonte om de jarige te feliciteren, maar ook de rest van zijn familie.

4. doe
Kies één land van de Europese Unie uit waar je nog niet veel
van weet. Maak op een groot blad (of een rol behangpapier) een
tekening of een schilderij van dat land. Begin eerst met de omtrek
van het land te tekenen en schilder daarop enkele belangrijke
kenmerken van dat land. Probeer enkele leuke weetjes te vinden
die de meeste mensen nog niet kennen. Wat is hun bekendste
gerecht? Wat zijn de belangrijkste monumenten? Zijn er
bekende inwoners van dat land die in België wonen? Hoe ziet de
nummerplaat van hun auto eruit? En hun vlag?
TIP Op de kaart van België zou je bijvoorbeeld kunnen tekenen: kuifje,
frietjes, het Atomium, de Europese vlag, oude Brugse gebouwen, wafels,
de saxofoon ...

W ist je dat..

Klaar met dit hoofdstuk?
Test dan je kennis op
pagina 68 en win een
ster!

W ist je dat. .
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Er staan elf zeer belangrijke sterren in dit boekje. Ze spelen allemaal een
grote rol in de Europese samenwerking. Maar de twaalfde ster, dat is de
belangrijkste van allemaal. Zonder die twaalfde ster is het niet mogelijk om
samen te werken tussen alle Europese landen. Zonder die twaalfde ster is er

EUROPESE IDENTITEITSKAART

zelfs geen sprake van de Europese Unie.

Naam

Want de twaalfde ster: dat ben jij! Samen met alle Europeanen
ben jij de belangrijkste ster van de Europese vlag.

de belangrijkste ster

de belangrijkste ster

Voornaam

Vul hier snel jouw Europese identiteitskaart in.
Klas
Land

Welke Europese landen heb je al bezocht
kleEF hier je foto

Welke Europese talen spreek je

Wat moet Europa nog doen voor Europese kinderen

kleeF hier je stickers
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Met de Sterrenquiz kan je sterren verdienen om in je Europese identiteitskaart te kleven.
Heb je een hoofdstuk afgewerkt? Dan kan je hier je kennis over de Europese Unie testen.

deel 1

deel 2

Deel 1 helemaal afgewerkt? Vul dan onderstaand schema verder aan.

Beantwoord per ster de quizvragen om nog meer sterren te verdienen.

1. De Vaak vergeten ster

Robert Schuman roept Europese landen op om samen te werken in de Europese Gemeenschap voor

- Europa besliste meer dan 60 jaar geleden om samen te werken. De bedoeling was om ‘nooit meer

’

de sterrenquiz

de sterrenquiz

te hebben in onze landen.
1.

1950

en

. Er doen zes landen mee:
,

,

,

,

en

- Wat was de achternaam van de man die op 9 mei 1950 opriep om samen te werken?

.

Het Verdrag van Rome wordt ondertekend. Daardoor ontstaat de Europese Europese E
2.

2. De Voedselster

1957

- Waarom besloten de Europese landen na de oorlog om samen te werken rond landbouw?

Gemeenschap.
De Europese club wordt groter. De Europese Gemeenschap wordt uitgebreid met drie landen: V
3.

1973
K

,I

en D

4.

1981

Er komt opnieuw een land bij:

5.

1986

Twee landen uit het Zuiden worden lid: S

- De Voedselster zorgt niet alleen voor samenwerking rond landbouw, maar waarvoor nog?

.

en P

.

3. De Grensster

De Europese landen beginnen op steeds meer vlakken samen te werken. Vanaf nu krijgt die samenwerking ook een
6.

- In welk jaar werd de euro ingevoerd?

1992
of afgekort EU.

nieuwe naam: de
7.

1993

tussen de lidstaten open.

Op 1 januari gaan de g

De Europese Unie krijgt versterking! Ook Z
8.

- In welk jaar gingen de grenzen binnen de Europese Unie open?

4. De Regioster
, O

en

- Wat betekent solidariteit voor de Europese Unie?

1995
F

treden toe tot de EU.

9.

2002

De eerste januari betalen we met de biljetten en munten van ons nieuwe geld: de e

10.

2004

De EU wordt ineens een stuk groter! In één klap komen

landen (hoeveel?) erbij.

.

- Er liggen veel arme regio’s in het Noorden van Europa. ❏ WAAR

❏ NIET WAAR

5. De Veiligheidsster
- Waarom moet de politie van de verschillende landen van de Europese Unie nu veel meer samenwerken? (tip: het heeft iets te

11.

2007

Bulgarije en R

12.

2013

Ook K

worden lid van de Unie.

maken met de Grensster en de datum 1 januari 1993).

komt met veel feestgedruis erbij!
- Wat is het Europese noodnummer?
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de sterrenquiz

6. De Milieuster
- Waarom pakken de Europese landen milieuvervuiling beter samen aan?

- Geef 3 voorbeelden van vervuiling.

7. De Hulpster
- De EU geeft hulp aan landen die getroffen worden door een natuurramp. Hoe heet dit soort hulp?

- De EU geeft ook hulp zodat mensen in de Derde Wereld kunnen bouwen aan hun toekomst. Hoe heet dit soort hulp?

8. De Taalster
- In de Europese Unie zijn er 28 lidstaten. Hoeveel officiële talen zijn er?
- Wat betekent het motto (of de slagzin) van de Europese Unie: in verscheidenheid verenigd?

9. De Cultuurster
- Waarom geeft de Europese Unie geld aan cultuur?

- Er is elk jaar 1 stad ‘Europese Culturele Hoofdstad’. ❏ WAAR

❏ NIET WAAR

10. De Jeugdster
- Wat betekent het tekentje ‘CE’ dat op speelgoed (en nog veel meer andere dingen) staat?

- In de EU ben je steeds verplicht om een autogordel in de wagen te dragen. ❏ WAAR

❏ NIET WAAR

11. De Landenster
- Wat is de hoofdstad van Portugal?
- Uit welk land komt de Kerstman?
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sterrenkijker
Sterrenkijker is een realisatie van Ryckevelde vzw © Ryckevelde vzw 2013
In opdracht van Europe Direct van het Provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze brochure is digitaal beschikbaar via www.ryckevelde.be (educatief materiaal)
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Ryckevelde vzw - www.ryckevelde.be
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