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Dag iedereen, 

De twaalf sterren van de Europese vlag staan te popelen om jullie meer bij 
te leren over de Europese Unie. Elk zijn ze gespecialiseerd in een bepaald 
thema. Je zal bijleren over:

- De belangrijkste Europese verwezenlijking

- Het landbouw en voedselbeleid 

- Grenzen vervagen

- Het regionaal beleid

- Het Veiligheidsbeleid

- Het Milieubeleid

- Ontwikkelingsbeleid 

- De Europese talen 

- Het Cultuurbeleid 

- De impact op je dagelijkse leven 

- De lidstaten van de EU 

- De belangrijkste personen in de EU 

Heb je zin om er aan te beginnen? Ga dan eerst naar pagina 67 en 
vul daar je Europese identiteitskaart in. Wanneer je een ster beter 
leert kennen, kan je op het einde van het hoofdstuk 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!

sterrenkijker inhoud

Deel 1  Het verhaal van de sterren

2 Het verhaal van de sterren

10 Kaart van Europa

Deel 2  De sterrenparade

13 De Vaak vergeten ster

17 De Voedselster

23 De Grensster

28 De Regioster

33 De Veiligheidsster

38 De Milieuster

43 De Hulpster

47 De Taalster

51 De Cultuurster

55 De Dagelijkse ster 

61 De Landenster

66 De Belangrijkste ster
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bonjour!

hallo!

ciao!
¡hola!

hello!DEEL 1
het verhaal van de sterren

Hallo! Wij zijn de twaalf sterren van de Europese vlag. Heb je die vlag al eens 

gezien? In elk land van de Europese Unie zie je ze wel ergens wapperen. Maar weet 

je wat die Europese Unie eigenlijk is? 

Wel, het zijn landen in Europa die beslisten om niet zomaar buurlanden te zijn, 

maar ook vrienden te worden. Lang geleden gingen ze samenwerken en die 

samenwerking is door de jaren heen sterker geworden. Steeds meer zaken die ze 

vroeger apart regelden, doen ze nu samen. 

Elke ster in dit boekje ‘sterrenkijker’ vertelt je meer over een bepaald deel van 

de Europese samenwerking. Maar vooraleer we aan de sterrenparade beginnen, 

laten we je kort de Europese geschiedenis, de lidstaten en de Europese wetten 

ontdekken. 
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De geschiedenis van de Europese Unie  

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.

Nooit meer oorlog in Europa? 
9 mei 1950 | Parijs

Vandaag stelde de Franse minister 
voor Buitenlandse Zaken, Robert 
Schuman, voor aan andere Europese 
landen 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 oorlog staken” aldus Schuman. 

In West-Vlaanderen weten we maar al te goed welke nare gevolgen een oorlog 
kan hebben. In de Westhoek nabij Ieper stierven duizenden Belgische, Engelse, 
Duitse en andere jonge mannen in bloedige gevechten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 

En in 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit en gingen de Europese landen 
opnieuw met elkaar op de vuist. Om te zorgen dat we vanaf nu in vrede 
met elkaar blijven leven, stelt Robert Schuman dus voor om de ‘Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal’ (EGKS) op te richten. Ons land liet al weten 
te willen meedoen aan dit bijzonder initiatief. Ook Nederland, Luxemburg, West-
Duitsland, Frankrijk en Italië reageerden positief. 

Europese landen willen 
meer samenwerken

26 maart 1957 | Rome 

De landen van de EGKS hebben besloten om in de 
toekomst nog meer samen te werken. De eerste 
samenwerking rond kolen en staal levert namelijk 
mooie economische groei op en bovendien is de kans 
op een nieuwe oorlog bijzonder klein geworden.  

De zes landen willen nu ook afspraken maken over 
atoomenergie. Dat is energie uit kerncentrales. 
Daarnaast steken ze ook de koppen bij elkaar over 
heel wat economische zaken. Vanaf nu willen ze 
samenwerken rond landbouw (om meer voedsel voor 
alle Europeanen te produceren), visserij, transport en 
havenbeleid. Deze nieuwe samenwerking krijgt de 
naam “de Europese Economische Gemeenschap” of 
EEG. 

Europa krijgt een 
gemeenschappelijke 
munt 

1 januari 2002 | Brussel  

Een nieuw hoofdstuk voor de Europese 
samenwerking is aangebroken: vanaf vandaag 
betalen we met de euro! 

De euro moet ervoor zorgen dat 
onze bedrijven veel makkelijker 
kunnen kopen en verkopen 
in de verschillende Europese 
landen. Ook voor wie op reis gaat 
binnen Europa is het eenvoudiger. Nu hoeven we 
niet om de haverklap geld te wisselen als we naar 
een ander land gaan. Als in de toekomst een land 
lid wil worden van de Europese Unie, moet het 
de euro invoeren. Maar dat gebeurt natuurlijk niet 
meteen. Er zijn heel wat voorwaarden waaraan ze 
moeten voldoen. Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk doen niet mee. Zij behouden liever hun 
eigen munt. 

Het Verenigd Koninkrijk 
verlaat als eerste land ooit  
de Europese Unie

1 februari 2020 | Brussel 

Vandaag verliet Het Verenigd Koninkrijk 
als eerste land ooit de Europese Unie. 
Het vertrek werd al enkele keren 
uitgesteld, maar vond nu definitief 
plaats. 

De Europese samenwerking kende tot 
begin 2020 enkel uitbreidingen. In 1973 

kwamen Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk erbij. Ook 
Griekenland (1981) en Spanje en Portugal (1986) sloten aan. In 1993 
werden Finland, Oostenrijk en Zweden lid. Ondertussen kreeg de 
samenwerking ook een nieuwe naam: de Europese Unie. In 1989 
verdween de Berlijnse muur en wilden heel wat Oost-Europese 
landen toetreden. Zo gebeurde het dat in 2004 maar liefst 10 landen 
in één keer toetraden: Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije, 
Hongarije, Tsjechië, Polen, Malta en Cyprus. Drie jaar later volgden 
Bulgarije en Roemenië. En Kroatië tot slot in 2013. Vandaag is het de 
allereerste keer dat een land de Europese Unie verlaat. Het Verenigd 
Koninkrijk en de Europese Unie moeten nu afspraken maken over hun 
nieuwe relatie. Dit betekent onder ondere nadenken over toekomstige 
handelsrelaties, rechten van burgers en samenwerking rond veiligheid. 

  Wist je dat... 
er twaalf sterren op de Europese vlag  staan omdat  

het getal 12 symbool staat voor eenheid en perfectie? 

De sterren staan bovendien in een cirkel, wat 

op zijn beurt symbool staat voor eeuwigdurende 

verbondenheid. Een cirkel heeft immers geen begin 

en geen einde. 
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Na de T  W  (rond 1945 dus) zat 

Europa aan de grond. Vele miljoenen 

mensen waren gedood, anderen 

waren op de vlucht. Er heerste zelfs 

hongersnood in Europa! En enorm veel 

huizen, dorpen en fabrieken waren erg 

beschadigd. 

Het was niet de eerste keer dat Europa meegesleurd was 

in een oorlog. Tussen 1914 en 1918 was er ook al eens een 

‘Groote Oorlog’ in onze streken. De vele oorlogskerkhoven in de  

W , de streek tussen Ieper en Diksmuide, zijn er 

nog steeds trieste getuigen van.

Nu moest het maar eens gedaan zijn 

met al die oorlog. De Europeanen 

wilden vrede. Maar hoe doe je dat? 

Robert , de Franse 

minister van Buitenlandse Zaken, had 

een idee. Wat als we nu eens zouden 

samenwerken? Vanaf dan werd alles over k  en  

s   door de Europese landen samen beslist. Op die  

manier kon geen enkel land in het geniep kolen en staal gebruiken  

om  w  te maken en oorlog te voeren. 

Op 9 mei 1950 stelde hij zo’n 

samenwerking voor. En deze zes landen 

wilden hier graag aan meewerken: 

, 

, , 

,  en . 

De E  G  voor  

K  en S  was geboren. En 9 mei 

werd de Europese feestdag.

De samenwerking tussen die zes landen verliep zeer goed. Er 

heerste vrede in Europa en de mensen 

hadden het beter. Daarom beslisten 

ze in 1957 om ook op heel wat andere 

vlakken te gaan samenwerken. A

energie bijvoor beeld, 

een nieuwe energiebron. Maar de belangrijkste afspraken gingen 

over handel en de e . 

Deze samenwerking werd de EEG (E   

E  G ) genoemd.

Heel wat andere Europese landen keken toe en zagen dat die 

Europese samenwerking goed draaide. Ze wilden er dus ook 

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

V  K , I  en 

D . In de jaren ’80 sloten er enkele landen uit Zuid-

Europa aan: Gr  in 19 , en S  

en P  in 1986.

Nu ging het razendsnel. De Europese 

samenwerking werd steeds hechter. 

De landen wilden ervoor zorgen dat 

er onderling nog veel meer handel 

gedreven werd. Daarom besloot men 

om in 2002 een gemeenschappelijke 

m  in te voeren. De  zou het 

bestaande geld vervangen. Veel gemakkelijker! Wie naar een 

ander Europees land gaat, moet geen geld meer wisselen. 

Al die veranderingen zorgden er voor dat die Europese 

samenwerking ook een nieuwe naam kreeg. Intussen spreken we 

van de Europese U .

En de uitbreiding van de EU ging gewoon voort. In 1995 kwamen 

er opnieuw drie landen bij: Zw , 

Fi  en Oo .

Ondertussen bleek dat de EU in de toekomst nog zou groeien. 

Europa was na de Tweede Wereldoorlog 

in twee gesplitst: Oost- en West-

Europa. Beide stukken waren van 

elkaar gescheiden door prikkeldraden, 

muren en wachttorens. Men sprak van 

het IJzeren Gordijn. Toen die scheiding 

in 1989 wegviel, wilden veel landen uit Oost-Europa er graag bij. 

En dat gebeurde ook. In het jaar  sloten in één klap 10 

nieuwe landen aan. P  (met hoofdstad Warschau), 

Hongarije, Ts  en Slowakije traden toe. En ook de 

twee eilandjes Ma  en Cy  kwamen erbij. 

Ook de drie ‘Baltische Staten’ Es , Le  en  

Li  kwamen de rangen versterken. Door de toetreding 

van R  en B  in 2007 en van Kroatië in 

2013 werd de Europese club opnieuw wat groter. In 2020 stapte 

het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, waardoor we nog 

met 27 lidstaten zijn. En dat is goed voor ongeveer 447 miljoen 

inwoners in de hele Europese Unie. 

Vul nu de lege plekjes in de tekst hieronder aan:
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Wist je dat...  
de Belg ‘Herman van Rompuy’ in 2009 de 

allereerste voorzitter werd van de Europese Top? 

In die vergadering zitten 

alle eerste ministers 

en presidenten van de 

Europese landen. Herman 

Van Rompuy werd daarom 

ook wel eens de eerste 

Europese “president” 

genoemd!

Op pagina 10-11 vind je een kaart van Europa. In elk land 
staat een bol. Kleur de bol van de landen telkens in het 
correcte kleur. Bij één land zal je twee kleuren nodig hebben. 

In de Europese Unie werken 27 landen samen. Om 
die samenwerking vlot te laten verlopen, bestaan er 
Europese ‘instellingen’. De mensen die werken in die 
instellingen maken de Europese wetten. Lees eerst 
onderstaande tekst om te ontdekken hoe zo’n wet tot 
stand komt.

Het maken van een Europese wet begint bij de 
Europese Commissie. De commissarissen 
vormen een soort ‘regering van Europa’. 
Elke lidstaat van de Europese Unie heeft 1 
commissaris. Elk van hen is verantwoordelijk 
voor een specifiek thema, zoals milieu, handel of landbouw. De 
Europese Commissie maakt binnen die thema’s wetsvoorstellen 
en legt ze daarna voor aan de Ministerraad en het Europees 
Parlement. Als een wetsvoorstel goedgekeurd is, zorgt de 
Europese Commissie vervolgens dat de wet uitgevoerd wordt in 
alle EU-landen. 

De wetsvoorstellen van de Europese 
Commissie gaan dus onder andere naar 
het Europees Parlement. Deze instelling 
vertegenwoordigt de stem van de Europese 
burger. Om de vijf jaar mogen alle Europeanen stemmen wie 
in het Europees Parlement mag zitten. De vergaderingen 
gaan door in Brussel en Straatsburg. Daar discussiëren de 
europarlementsleden over de wetsvoorstellen, passen ze 
eventueel aan en keuren ze goed of af. 

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 27 ministers van Landbouw uit alle Europese 
landen samen. Gaat het over klimaat, dan zijn het de ministers 
van Milieu en Klimaat. Ze komen dus steeds samen per thema. 
Als de Ministerraad én het Europees Parlement het eens zijn, 
dan wordt het voorstel een echte wet, die geldig is in de hele 
Europese Unie. 

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. 

g. De bol van het land dat besloot om de Europese Unie te verlaten, 
kleur je zwart.

De Europese wetten

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. 

a. De Verenigde Staten van Amerika heeft zo’n 328 miljoen 

inwoners, China meer dan 1,4 miljard en de EU telt in totaal 

ongeveer  inwoners.

b. Welk land van de EU heeft de meeste inwoners? 

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)?  

De inwoners van de Europese Unie

België 11,5 miljoen Luxemburg 0,6 miljoen

Bulgarije 7,0 miljoen Hongarije 9,8 miljoen

Tsjechië 10,6 miljoen Malta 0,5 miljoen

Denemarken 5,8 miljoen Nederland 17,3 miljoen

Duitsland 83,0 miljoen Oostenrijk 8,9 miljoen

Estland 1,3 miljoen Polen 38,0 miljoen

Ierland 4,9 miljoen Portugal 10,3 miljoen

Griekenland 10,7 miljoen Roemenië 19,5 miljoen

Spanje 46,9 miljoen Slovenië 2,1 miljoen

Frankrijk 67,0 miljoen Slowakije 5,4 miljoen

Italië 60,4 miljoen Finland 5,5 miljoen

Cyprus 0,9 miljoen Zweden 10,1 miljoen

Letland 2,0 miljoen Kroatië 4,1 miljoen

Litouwen 2,8 miljoen
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Europese Commissie

Raad van MinistersEuropees Parlement

hoe
komt een

wet tot stand

De landen van de Europese Unie 
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Bij de eurocommissaris, de minister en het Europarlementslid horen telkens twee uitspraken.  
Schrijf de cijfers van de uitspraak bij de juiste persoon.

1 Elk jaar komt er 
meer plastic afval 
in de zee terecht. 
Daarom maak ik 
een wetsvoorstel 
dat wegwerpplastic 
verbiedt. 

5 Ik zetel in een belangrijke 
Europese instelling. Want 
wij worden verkozen door 
de Europese burger en 
spreken in hun naam.6 Tijdens onze 

vergaderingen spreek 
ik in het belang van de 
Europese lidstaat waar ik 
vandaan kom. 

3 Ik maak samen met 
26 anderen Europese 
wetsvoorstellen.

4 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.

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

Minister Europarlementslid Eurocommisaris

Raad van Ministers
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Het Europese doolhof

Bij welke persoon hoort deze uitspraak? Baan je een weg door het doolhof!

“Ik zit in de Europese 
instel ling met het 
grootste aantal leden.”
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Wist je dat... 
deze hymne oorspronkelijk 

zonder woorden werd gekozen 

omdat het, in de universele taal 

van de muziek, de idealen van 

vrijheid, vrede en solidariteit 

vertolkt waar Europa voor staat? 

Klaar met dit hoofdstuk? 
Dan ben je nu helemaal 

voorbereid om te beginnen 
aan de sterrenparade.  

Veel succes!

Het Europese doolhof EU symboliek

Bekijk het filmpje en los onderstaande vragen op:

 a. Welk lied spelen de muzikanten in deze flashmob?

 

 

 b. Welk gevoel creëert deze flashmob denk je?

 

Benieuwd naar een hippe versie van het Europese volkslied? Luister dan snel naar het audiofragment via 
de online presentatie. 
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Europese 
Unie
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de sterrenparade

DEEL 2

12

de vaak vergeten ster
Hallo! Ik ben de eerste ster van de Europese vlag. Graag vertel ik jou iets 

meer over de grootste verwezenlijking van de Europese Unie. Wat dit precies 

is, kom je te weten als je mijn naam kan raden. Als je je afvraagt waarom de 

Europese landen eigenlijk samenwerken, vergeet je mij dan zeker niet?

de sterrenparade
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Wist je dat... 
‘poppies’ of klaprozen het 

symbool zijn van de Eerste 

Wereldoorlog? Het verhaal 

van de klaprozen komt uit het 

bekende gedicht ‘In Flanders Fields’ van een Canadese 

militair John Mc Crae die stierf tijdens WO I. Veel 

Britten dragen in november ‘poppies’ om de vele doden 

van de oorlog te herdenken.

1. over deze ster 

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. 

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). 

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. 

e 9 mei is de Europese...

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 vervangt de oude ‘Belgische frank’ sinds 2002. 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j
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2. ontdek meer

Oorlog vs. vrede

Rebus

In Flanders Fields 

Oorlog tussen de lidstaten van de Europese Unie lijkt nu ondenkbaar, maar het einde van de laatste oorlog, in 1945, is 
nog niet zo lang geleden. Misschien heb je nog (over)grootouders die de oorlog hebben meegemaakt.

Hieronder vind je enkele uitspraken van West-Vlaamse kinderen. Kruis aan of ze de uitspraak deden tijdens een periode 
van vrede of in oorlogstijd. 

De eerste vijf letters van mijn naam zijn al meer dan 70 jaar werkelijkheid in de Europese Unie! Welke prijs kreeg de 
Europese Unie daarvoor in 2012? Ontcijfer de rebus!

Louis: Ik moet vandaag 
aanschuiven bij de bakker om 
onze voedselbonnetjes in te 
wisselen voor een brood. Ik 
hoop dat er nog iets 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.

❏ OORLOG    ❏ VREDE

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

❏ OORLOG    ❏ VREDE

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 d
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a. In welke stad ligt het ‘in Flanders fields’ museum?  

b. In welk gebouw ligt het ‘in Flanders Fields’ museum en waarom?     

c. Wat kan je allemaal in het museum bezichtigen?   

Jaarlijks bezoeken duizenden mensen uit gans de wereld de 
Westhoek. Zo zien ze wat de oorlog in deze streek heeft aangericht. 
De Europese Unie gaf geld voor de oprichting van een bekend 
museum over de Eerste Wereldoorlog: in Flanders Fields. 

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. 

-OT -EI -ET -O -N -UU -B +E
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Beantwoord deze vijf 
quizvragen. Heb je alle 

antwoorden juist? Dan verdien 
je de eerste ster voor je 

Europese identiteitskaart!

3. jij krijgt het woord 

4. sterrenquiz! 

In Europa wilden verschillende landen samenwerken om eindelijk vrede te krijgen. Sommige zaken doe je nu eenmaal beter samen dan 
alleen. Ken jij hier ook enkele voorbeelden van? Waarom is het beter of leuker om het samen te doen?

1. Waarom beslisten een paar Europese landen meer dan 70 jaar geleden om samen te 
werken? 

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

3. Welke twee andere landen naast België, Nederland, Luxemburg en West-Duitsland 
zaten mee in de allereerste Europese samenwerking (de EGKS)? 

4. In welk museum, gelegen in Ieper, kan je bijleren over de Eerste Wereldoorlog? 

5. Welke prijs ontving de Europese Unie in 2012 en waarom? 

16

d
e
 v

o
e
d
s
e
ls
t
e
r

de voedselster
Hey, ik ben de voedselster! Ik zorg ervoor dat de Europese landen samenwerken 

rond landbouw en visserij. Waarom doen ze dit? Wel, tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog was er hongersnood in Europa. Om ervoor te zorgen dat dit nooit 

meer zou gebeuren, betaalde Europa onze boeren een goede prijs voor alles 

wat ze oogstten. Hoe meer voedsel ze kweekten, hoe meer geld ze kregen. 

Onze landbouwers werkten daarom heel hard. Zo hard dat er na enkele jaren 

zelfs voedseloverschotten waren! Er was zoveel, dat de mensen spraken over 

‘melkplassen’, ‘wijnzeeën’ en ‘boterbergen’. De Europese Unie wilde geen voedsel 

weggooien. Daarom besliste de Unie in de jaren negentig dat de kwaliteit van het 

eten belangrijker werd dan de hoeveelheid. 

Niet enkel op het land, maar ook op zee sloegen de Europese lidstaten de handen 

in elkaar. Ik ben dus ook een beetje een zeester. Als verschillende landen een doel 

willen bereiken in hun stukje zee, werken ze 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.

Jullie merken het, over landbouw en visserij wordt enorm veel beslist door de 

Europese Unie.
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1. over deze ster 

Lees of beluister het verhaal van de voedselster. Zijn onderstaande uitspraken juist of fout? Als ze fout zijn, leg ook uit 
waarom.

a. De Europese landen werkten na Wereldoorlog II samen rond 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

Waarom:

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

Waarom:

d. De Europese Unie zorgt ervoor dat de vissers hun vangst beperken omdat het ongezond is voor mensen om teveel vis te eten.

❏ JUIST    ❏ FOUT

Waarom:
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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 krijgen steeds meer boeren steun om op een andere manier geld te 
verdienen met hun boerderij. Ontcijfer het geheimschrift en kom te weten waarover dit gaat. 

Wat is de vertaling van het geheimschrift:

Weet je ook wat dit betekent:

Ontcijfer het geheimschrift

a b c

d e f

g h i

j k l s w

u y

m n o v t z x

p q r

2. ontdek meer 

Bekijk de grafiek hieronder en beantwoord de vragen.

a. Welke twee landen hebben het grootste aantal 
landbouwers?

b. Welke twee landen hebben het minste aantal 
landbouwers?

Landbouwers in de EU

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Zweden 
Tsjechië

Spanje
Slowakije
Slovenië

Roemenië
Portugal

Polen
Oostenrijk
Nederland

Malta
Luxemburg

Litouwen
Letland
Kroatië

Italië
Ierland

Hongarije
Griekenland

Frankrijk
Finland
Estland

Duitsland
Denemarken

Cyprus
Bulgarije

België

Wist je dat... er ongeveer 10,5 miljoen 
boerderijen in de Europese 

Unie zijn.
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De Europese Unie beschermt bepaalde voedingsmiddelen die enkel in een 
bepaalde streek gemaakt worden. Ken je bijvoorbeeld de ‘Geraardsbergse 
matten taart’? 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.

❍ 1 Torhoutse mosterd

 

❍ 2 West-Vlaamse bloelink

 

❍ 3 Avelgemse perentaart 

❍ 4 Boerenpaté uit Veurne 

❍ 5 Klaaskoeken uit  

Zuid-West-Vlaanderen

❍ 6 De Poperingse 

Mazarinetaart

 

❍ 7 Gekapte vloerpistolet

 

❍ 8 Houtlandse koffie 

Streekproducten

a ❍

b ❍

c ❍

d ❍

e ❍

f ❍

g ❍

h ❍

Wist je dat... 
er een code op alle eieren verkocht in de EU staat? Via die code weet je de oorsprong van dat ei. Als een bepaald ei bijvoorbeeld een slechte bacterie bevat, kan je zo alle eieren opsporen die van dezelfde boerderij komen. Zo komt onze gezondheid niet in gevaar!
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a. Waarom koos boer Karel voor biologische landbouw? 

b. Hoe lang duurt het om een stuk grond voor te bereiden op biologische teelt? 

c. Pas wanneer de biologische producten van boer Karel aan alle voorwaarden van de Europese Unie voldoen, krijgen zij het biolabel. 
Weet jij hoe dit label er uit ziet? Omcirkel het juiste antwoord.

Naast het geven van richtlijnen aan de bioboeren, moedigt de Europese Unie haar burgers ook aan om er een gezonde 
levensstijl op na te houden. Dit doet ze door het steunen van verschillende campagnes. Bekijk de campagnevideo’s en 
probeer te achterhalen wat de EU hiermee wil bereiken.  

Biologische landbouw

De Europese Unie wil met haar landbouwbeleid inzetten op voldoende en kwalitatief voedsel. Het ondersteunen van 
‘biologische landbouw’ is hierbij een belangrijk onderdeel. Dit wil zeggen dat boeren geen chemische stoffen gebruiken om 
voedsel te produceren, meer rekening houden met het milieu en inzetten op duurzaamheid. 
Ook boer Karel koos ervoor om de stap te zetten naar biologische landbouw. 
Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen: 

3. jij krijgt het woord

Vind jij het belangrijk om bioproducten te kopen? Waarom wel of waarom niet?
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Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 

antwoorden juist? Dan verdien 
je de tweede ster voor je 

Europese identiteitskaart!

4. sterrenquiz

a. Waarom besloten de Europese lidstaten op een bepaald moment om samen te werken rond landbouw en visserij? 

b. Noem een West-Vlaams streekproduct dat erkend wordt door de Europese Unie. 

c. De Europese Unie wilt voldoende en kwalitatief voedsel voor haar burgers. De ondersteuning van boeren die willen 
omschakelen naar bio is hierbij zeer belangrijk. Maar wat is biologische landbouw precies? 

d. Hoe probeert de Europese Unie de burgers te motiveren om gezond te leven? 

e. Hoeveel landbouwbedrijven zijn er in heel de Europese Unie? 
a. Ongeveer 5,2 miljoen
b. Ongeveer 10,5 miljoen
c. Ongeveer 15,7 miljoen 

5. extra sterrenstof

Zin om nog meer te leren over het Europese landbouwbeleid? Dat kan! “Het verhaal van drie generaties 
boeren”, een verhaal over een landbouwersfamilie in Normandië, leert je alles over de geschiedenis van 
het Europese landbouwbeleid. Je kan het volledig online raadplegen op bestanden.west-vlaanderen.be/
webshop/hetverhaalvan3generatiesboeren.pdf. Veel leesplezier! 
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de grensster
Goeiedag, ik ben de Grensster. Ik zorg dat de grenzen tussen de verschillende lidstaten zoveel mogelijk vervagen, 

zodat je bijvoorbeeld gemakkelijk van het ene naar het andere land reist. 

Mijn verhaal start bij het begin van de Europese samenwerking. Toen stonden er grensposten tussen de landen 

en bleven de slagbomen dicht, tot je door de controle was. Voor vrachtwagenchauffeurs die verschillende 

grenzen over moesten, was dit heel lastig. Telkens opnieuw stonden zij in lange files aan de grens aan te 

schuiven. Daarbovenop zorgde al het papierwerk voor extra tijdsverlies. Ook voor de Europese burgers was het 

leven helemaal anders met gesloten grenzen. Kocht je op reis bijvoorbeeld wijn, dan moest je daar belastingen 

op betalen wanneer je terug naar huis ging. En omdat sommige producten in het ene land veel goedkoper waren 

dan in het andere, ontstonden smokkelpraktijken aan de grens. Daarom besloten de Europese leiders om een 

Europese interne markt te creëren. Dit wil zeggen dat producten, mensen, diensten en geld vrij de grenzen over 

zouden kunnen. Op 1 januari 1993 werd dit een feit: de grenzen tussen de Europese lidstaten gingen toen open!

Dit is voor bedrijven veel gemakkelijker. Hun vrachtwagens kunnen nu vlot de grens over. Ook voor de Europese 

burgers heeft dit veel voordelen. Iedere EU-burger kan nu gaan wonen, gaan winkelen, werken of studeren in 

eender welk EU-land. 
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1. over deze ster

Lees of beluister het verhaal van de grensster en beantwoord de vragen.

Sinds het openen van de grenzen kunnen producten, personen, diensten en geld vrij bewegen. Verbind de uitspraken met 
de juiste categorie.

a. Vul aan: In de kunnen producten, personen, diensten en geld vrij bewegen. 

b. Sinds wanneer zijn de grenzen effectief open?

c. Wat is er voor de Europese bedrijven sindsdien eenvoudiger geworden?

d. Wat is er voor de Europese burgers sindsdien eenvoudiger geworden? 

❍ Vrij verkeer van diensten 

❍ Vrij verkeer van kapitaal 

❍ Vrij verkeer van personen

❍ Vrij verkeer van goederen 

Adam:“Joepie! Na het afronden van mijn eerste 
jaren aan de univer siteit in Gent, start ik volgend 
schooljaar aan de Tsjechische universiteit. 
Dankzij de Europese Unie kan ik daar een jaar 
gaan studeren. Spannend!”

Sofie: “Wist je dat onze aardappelen, 
diepgevroren en verwerkt als frietjes, enorm 
populair zijn in de EU? Als vrachtwagenchauffeur 
van Belviva breng ik ze overal naartoe!”

Anna: “Deze zomer ga ik met mijn mama, papa 
en zus naar Grieken land. We boekten onze vlucht 
via Ryanair omdat de tickets zo het goedkoopst 
waren”

Oscar: “Ik woon als Belg in Finland en neem 
vanavond mijn Finse vrienden mee uit eten.  
Voor we vertrekken moet ik eerst nog geld 
afhalen. Gelukkig is dit dankzij de Europese Unie 
heel gemakkelijk!”
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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.

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

2. ontdek meer

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).

Het Europese wegennet 

a. Hoe heet de hogesnelheidstrein (HST) in Frankrijk? 

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

e. In de Nederlandse provincie Zeeland is de Schelde opge-
splitst 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

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

Zoek het antwoord op  onderstaande vragen op het internet.

Wist je dat... 
de hogesnelheidstrein in België op sommige stuk-ken 300 km per uur rijdt?
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a. Aan welke twee landen grenst de provincie  
West-Vlaanderen? 

b. Bekijk de grafiek. Ze toont waar toeristen die de Westhoek 
bezoeken vandaan komen.

- Uit welke drie landen, behalve België, zakken de meeste 
toeristen naar de Westhoek af?

- Welk buurland van België staat niet in de grafiek? 

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

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.

Toerisme in West-Vlaanderen

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?

a. b. c. d. e. f.

de euro

Wist je dat... 
Er ministaatjes zijn die geen lid zijn 
van de Europese Unie, maar toch de 
euro gebruiken? Voorbeelden hiervan 
zijn San Marino, Monaco, Andorra en 
Vaticaanstad. 
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3. jij krijgt het woord

Waarom is het interessant voor jou dat de grenzen in de Europese Unie open zijn? 

4. sterrenquiz 

5. extra sterrenstof  

1. Waarom beslisten de Europese leiders om de grenzen te openen?

2. Sinds 1993 zijn de grenzen open. Er kwam vrij verkeer van vier verschillende zaken. Welke?

3. In welk jaar zijn we beginnen betalen met de euro? 

4. Juist of fout: op de munt van 2 euro van Ierland, staat een trompet afgebeeld.  

5. Welke uitspraak is fout:

a. Niet alle EU-lidstaten hebben de euro als officiële munt.

b. Tot 1993 waren er grensposten met gesloten slagbomen tussen de EU-lidstaten

c. Als Europees burger mag je niet zomaar gaan werken in een andere EU-lidstaat.

Weet jij in welke landen van de Europese Unie we betalen met de euro?
Speel het spel “Eurozone” op de website www.toporopa.eu en ontdek ze allemaal! 

Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 

antwoorden juist? Dan verdien 
je de derde ster voor je 

Europese identiteitskaart!
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de regioster
Hoi! Ik ben de Regioster! Ik wil ervoor zorgen dat het in alle Europese regio’s goed is om te 

leven. De Europese Unie is dan wel een welvarend gebied, maar niet alle Europese regio’s 

zijn even rijk. Ik wil dat er goed onderwijs is voor alle Europese jongeren, genoeg werk, 

goede autowegen enzovoort. De Europese Unie voorziet daarvoor 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 sterk! 

Mijn stervrienden van de Europese vlag noemen me een ‘bruggenbouwer’. Dat komt omdat 

ik ervoor zorg dat regio’s over de grenzen heen samenwerken. Op die manier komt er overal 

meer welvaart in de EU. Graag vertel ik je in dit hoofdstuk meer over de projecten die de EU 

zoal steunt.
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1. over deze ster 

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

b. Op deze Europese kaart zie je de verschillende Europese regio’s. De rijkste regio’s zijn donderblauw gekleurd, de armste regio’s 
paars. 

- Welk deel van Europa is het armst? Je mag een windstreek gebruiken (Noord/Oost/Zuid/West) om te zeggen om welke regio‘s 
het gaat. 

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

Wist je dat...  
het vroeger niet zo goed ging met de ‘Westhoek’ in West-

Vlaanderen? Daarom kreeg die streek rond de stad Ieper veel 

Europees geld. Met 

dat Europees geld 

kwamen nieuwe 

wegen, was er meer 

aandacht voor het 

toerisme enzovoort. 

Ondertussen is de 

streek er helemaal 

bovenop.
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Er zijn heel wat projecten uit onze streek die Europese steun krijgen. Verbind de verschillende projectnamen met de juiste 
beschrijving en de juiste foto.

Europese projecten

Wist je dat... 
Luxemburg, het rijkste land van de Europese Unie, wel tien keer rijker is dan Bulgarije, het armste EU-land.

Dit project ondersteunt kansarme gezinnen met jonge kinderen 
op het platteland. Door leuke workshops in de buurt aan te 
bieden proberen de initiatiefnemers gezinnen uit hun isolement 
te halen. Daarnaast zetten ze ook in op het laagdrempelig 
maken van kinderopvang. Dit project loopt al in meer dan 12 
gemeenten, waaronder Roeselare, Landegem en Pittem.

Zin in oude volksspelen (zoals touwtrekken en zaklopen), 
doe-wandelingen, zoektochten of een dansvoorstelling? Het 
kan allemaal in dit project in Reningelst. Hiervoor werd een 
oude dorpsbrouwerij omgebouwd tot heuse speelplek. Je kan 
langsgaan met je gezin of met de hele klas. 

Als jonge ondernemer is het niet makkelijk om je eigen zaak 
op te starten. Er zij veel kosten aan verbonden en veel jonge 
ondernemers hebben schrik om eraan te beginnen. Via dit 
project in Brugge krijgen ondernemers de kans om hun grote 
droom al even uit te testen en een handelspand tijdelijk in te 
richten als hun eigen zaak.

Wanneer regio’s uit verschillende EU-landen samenwerken, 
spreekt men over een ‘interregionaal programma’. West-
Vlaanderen heeft er maar liefst vijf. In dit voorbeeld werken 
49 regio’s uit zeven verschillende landen rond de Noordzee 
samen. Ze bundelen hun krachten om bijvoorbeeld projecten 
uit te werken die streven naar een beter milieu. 

In veel landen zijn de mensen die op het platteland wonen 
armer dan de inwoners van grote steden. Om te vermijden 
dat de kloof tussen stad en platteland groter wordt, steunt 
de Europese Unie projecten die landelijke dorpen willen 
vernieuwen. In West-Vlaanderen gaat het over Houtem, Mesen, 
Zillebeke en Keiem. 

Het kopen van een kinderfiets is voor veel gezinnen duur. Ook 
zijn uitstapjes veel moeilijker als niet elk gezinslid een fiets 
heeft. Daarom werd dit project in het leven geroepen. Hier 
kan je voor maar 20 euro een fiets lenen voor een heel jaar 
lang. Het systeem bestaat al in 25 West-Vlaamse gemeenten 
waaronder Beernem, Torhout, Tielt, Harelbeke en Gistel. 

Fietsbieb 

Plattelands-
ontwikkeling

De kinderbrouwerij

The Box

Kansen voor alle 
kinderen 

Noordzeeregio

Benieuwd naar nog meer voorbeelden? 
Neem dan snel een kijkje op de website 
“wat Europa voor mij doet” op what-
europe-does-for-me.eu.

2. ontdek meer
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Rebus

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

b. Wat betekent het?

M=S -K   -N -K   +i G=T -F  -land

De EU wil dat het in alle regio’s aangenaam om te leven is. Er moeten degelijke scholen zijn, mensen moeten een goede 
job kunnen vinden, het milieu moet 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. 

3. jij krijgt het woord

Vind je het goed dat minder rijke streken in Europa extra steun krijgen? Waarom wel of waarom niet?
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Wist je dat... 
de Europese Unie een groot deel 

van haar spaarpot uitgeeft aan het 

regionaal beleid? Het gaat hier om 

bijna 350 miljard euro. Enorm veel 

geld dus.

4. sterrenquiz 

1. Juist of fout? Vlaanderen is één van de armste regio’s in de Europese Unie. 

2. Geef een voorbeeld van een project in West-Vlaanderen dat steun krijgt van de Europese Unie.

3. Welk land is het rijkste land van de Europese Unie? 

4. Leg uit: Interregionaal programma.  

5. Geef twee EU-lidstaten met veel arme regio’s.

5. extra sterrenstof  

De Europese Unie ontwikkelde een leuke game om bij te leren over het regionaal beleid. Als echte avonturier reis je 
doorheen 6 verschillende regio’s. Tijdens deze speurtocht voer je opdrachten uit om aanwijzingen te verzamelen. Kraak 
jij op het einde de code?  Je vindt het spel op ec.europa.eu/regional_policy/sources/edu/webdocu/partners/?fullscreen. 

Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 

antwoorden juist? Dan verdien 
je de vierde ster voor je 

Europese identiteitskaart!
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de veiligheidsster
Hallo! Mijn goede vriend de Grensster vertelde jullie al over het wegvallen van de 

grenzen in de Europese Unie. Die open grenzen zijn erg fijn voor burgers en voor 

ondernemers, maar jammer genoeg maken ze het misdadigers ook vaak makkelijker.

Vroeger kon de politie de grens niet zomaar oversteken. Wanneer misdadigers een 

overval pleegden in België en dan snel naar Nederland of Frankrijk vluchtten, kon de 

Belgische politie hen niet achtervolgen over de grenzen. Om hier iets aan te doen, ben ik 

er gekomen: de Veiligheidsster! Ik laat de politie van alle EU-landen samenwerken. Zo 

kunnen Belgische agenten nu ook in Nederland de achtervolging verderzetten. Door de 

samenwerking vinden we sneller gestolen wagens of vermiste personen terug over de 

landsgrenzen heen. Kortom: ik maak het leven in de Europese unie veiliger! 
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Wist je dat...  
als je met een 

gsm het nummer 

112 belt, de 

politiediensten 

weten vanwaar je 

belt?

1. over deze ster 

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 ontdek je een spreuk over 
veiligheid met de overgebleven letters.

“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 in de 
buurlanden. Natuurlijk verwittigen we 
meteen de politie van dat land zodat zij 
die dieven in de boeien kunnen slaan!” 

-John, politieagent uit Knokke

“Als misdadigers de grens oversteken, 
moet de politie dat ook doen, 
dachten ze in Europa. Daarom is 
‘Europol’ opgericht. Europol werkt 
in de Nederlandse stad Den Haag. 
Hier wisselen de politiediensten van 
de verschillende Europese landen 
informatie uit.  Zo is het gemakkelijker 
om criminele bendes die in meerdere 
landen actief zijn, bijvoorbeeld in 
grensstreken zoals rond Menen, tegen 
te houden.” 

-Jean-Pierre,  politieagent uit Menen

“Goed dat we nu eindelijk samenwerken 
met de politiediensten van de meeste  
EU-landen. Wist je 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, zien we dat ook meteen in de 
andere landen!” 

-Annie, politiecommissaris

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

-Joris en Yasin,  ambulanciers uit Brugge

a. Welke spreuk blijft over?

a. Wat betekent de spreuk?

T V F E I D D E I G L I G A
H E E I D E B E R R E G
I L K L J N E N E I E T L E

E D O O H O R N M U R E N
E F N P T E A B S O U W E K T
N O O M A A A R E I T I L O P D K O
O O R R D G E U R E O
N N U R E M M U N D O O N T E O M
P E N E E N S C H E N G E N S
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2. ontdek meer
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a. Onze West-Vlaamse politieagenten moeten regelmatig samenwerken met agenten uit twee andere landen. Welke landen? 

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 die dicht bij de Franse grens liggen. 

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

c. Mensen op de vlucht worden soms geholpen door ‘mensensmokkelaars’. Dat zijn bendes die veel geld vragen om mensen illegaal 
over de grens te krijgen. In ons land verstoppen vluchtelingen zich in hun wanhoop soms in de laadruimte van vrachtwagens, in de 
hoop zo de Noordzee te kunnen oversteken. 

-  Naar welk land proberen ze te geraken? 

-  Ze doen dat meestal via de grootste haven van West-Vlaanderen. Welke is dat?
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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).
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