Antwoorden finale
Ronde 1: geschiedenis

Welke titel hoort bij het krantenartikel?
Vraag 1
Titel: De oorlog is gedaan
1945 - De soldaten hebben 5 jaar oorlog gevoerd. Nu
mogen ze eindelijk naar huis. Hun families en vrienden
zijn heel blij en vieren feest want er is vrede!

Vraag 2
Titel: Schuman heeft plan voor vrede
Robert Schuman (rechts op de foto) was een heel
belangrijke man in Frankrijk. Hij wilde de vrede in
Europa heel graag behouden. Daarom vroeg hij op 9 mei
1950 in een speech aan de Europese landen om samen te
werken voor vrede.
Vraag 3
Titel: 6 Europese landen samen voor vrede
West-Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Italië
hebben de speech van Schuman gehoord. Zij zijn de eerste
landen die willen samenwerken met Frankrijk om de
vrede in Europa te bewaren.

Vraag 4

Titel: Europese samenwerking start rond kolen en staal
In 1951 beslissen 6 landen om samen te werken rond
twee grondstoffen die belangrijk zijn voor het
herstellen van hun landen na de oorlog. Dit is de start
van de Europese samenwerking: de Europese
Gemeenschap voor .... en .... (afgekort: EGKS).

Vraag 5
Titel: Roemenië en Bulgarije lid van de EU
De Europese samenwerking begon met 6 landen, maar
stap voor stap kwamen er landen bij. In 2007 werden
2 Oost-Europese landen lid van de groep.

Vraag 6

Vraag 7

EEG: sterker maken Europese handel
Voor lidstaten van de EU is handel heel belangrijk.
Daarom richten ze in 1957 de Europese Economische
Gemeenschap (EEG) op.

Titel: Berlijnse Muur valt: Europa terug één geheel
9 november 1989 - De muur die het Europese
continent in twee splitst, wordt gesloopt. Daardoor
kunnen landen in het oosten van Europa lid worden
van de EU. Het Europese continent zal één geheel
zijn, zonder muur.

Vraag 8

Vraag 9

Vraag 10

Titel: Grenzen open in heel de EU
De Europeanen zijn de lange wachtrijen aan de
grenzen beu. Ze willen dat de grenzen open gaan.
In 1993 is het eindelijk zo ver! Reizen naar
Duitsland, Spanje of Finland zal nu veel vlotter
gaan.

Titel: nieuwe munt ingevoerd: de euro!
Vroeger had je in elk Europees land ander geld.
Europa besliste om een gemeenschappelijke munt in
te voeren. Hierdoor moet je sinds 2002 je geld niet
meer omwisselen. Dat is gemakkelijker en ook
goedkoper!

Titel: Herman Van Rompuy eerste Europese president
De lidstaten van de Europese Unie willen een
duidelijk gezicht voor de Europese Unie. Daarom
kiezen ze voor een Europese president. De eerste
Europese president is er op 1 januari 2010. Hij staat
afgebeeld op de foto.

Ronde 2: landen

Naar welk land verwijzen de drie afbeeldingen?
Vraag 1: Frankrijk

Vraag 2: Nederland

Vraag 3: Spanje

Vraag 4: Duitsland

Vraag 5: Griekenland

Vraag 6: Oostenrijk

Vraag 7: Roemenië

Vraag 8: Zweden

Vraag 9: Ierland

Vraag 10: Kroatië

Ronde 3: verwezenlijkingen
Welk label hoort bij wat je ziet?
Vraag Afbeelding
1

2

3

4

5

6

Correct label

7

8

9

10

Bonusvragen

De antwoorden op de schiftingsvragen kan je ook bekijken in de filmpjes (achter
links).
Bonusvraag 1: Wanneer is de dag van Europa
Antwoord: 9 mei
Bekijk het antwoord van Thomas: https://vimeo.com/159518321
Bonusvraag 2: Wat vindt Thomas de beste verwezenlijking?
Antwoord: EBBA
Bekijk het antwoord van Thomas: https://vimeo.com/159518541
Bonusvraag 3: In hoeveel landen van de EU is Thomas al geweest? (België niet
meegerekend)
Antwoord: 6
Bekijk het antwoord van Thomas: https://vimeo.com/159518646

