




Op de redactie van de schoolkrant

Marie en Alexander, 
   jullie krijgen een 
      belangrijke 
        opdracht!

Jullie gaan een 
reportage over
Europa maken.
   Veel succes 
       ermee!

Pfff...
Hoe moeten we daar aan
                beginnen? We gaan

   naar 
de bib!

In de bib De EU is in de jaren 50
      onstaan in Parijs.
Oei, de andere pagina’s 
           ontbreken!

    O jee...
dat is pech. 

Met de teletijdmachine kunnen
    we naar de jaren 50 vliegen!



Een station in een buitenwijk van Parijs,  1950

Waarom is alles
      verwoest?

Geen idee.  We
 vragen het aan
die bouwvakker.

Waarom ligt alles in puin?

Tijdens WO II vochten
Duitsland en Frankrijk
tegen elkaar.
        Ze 
   hebben
     alles 
  vernield. 

   Kan er
 nog een
   oorlog
  komen?

Hopelijk niet.  Verderop
         vergaderen Europese
             leiders om dat te
                vermijden.

Dank u!



   In de vergaderzaal Straks ga ik de
voorzitter van de 

vergadering
interviewen. Goed

idee!

Meneer, hebt u
tijd voor een

interview?

Goed,
heel even dan.

Wie bent u?



Ik heet Robert Schuman.
Ik ben minister van Buitenlandse

Zaken van Frankrijk.

Wat hebben
jullie tijdens

de vergadering
besproken?

De 6 aanwezige landen
hebben besloten om de EGKS
op te richten.  EGKS staat voor

Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal.

Waarom willen ze
samenwerken op

het vlak van
kolen en staal?

         Frankrijk en Duitsland
         kunnen dan niet meer
                                    stiekem
                                      wapens
                                        maken.

                                       En zo kan
                                        er geen

                                            oorlog
                                              meer
                                               zijn.

Fantastisch
idee!  Bedankt

voor het
interview.



We kennen nu het ontstaan
van de EU.  Maar welke

landen zijn allemaal lid?

Laten we in 
Mini-Europa door

de EU-landen
reizen!

In Mini-Europa

Wauw!
Wat is het hier

mooi!

Kijk!
Een

vulkaan!

Dat is de 
Vesuvius.

Hij staat in
Italië.

Italië

Spanje
In de arena van

Sevilla kan je met een
stier vechten.

SEVI
LLA



Is dat die
toren in
Londen?

Ja,
dat is de
Big Ben.

En hier in Duitsland breken
ze een muur af.

Dat is de Berlijnse muur.

Het is hét symbool
van de Koude Oorlog

tussen Amerika en
de Sovjet-Unie.  Door

de muur konden
de mensen...

Waar is
Alexander??

 ALEXANDER!



Wat doe je?!? 

Deze 
toren
staat

scheef.  Nog
één keer

duwen en
hij staat

weer recht!

Niet doen!  Dat is de
scheve toren van Pisa.

Je mag daar niet
aankomen!

SNOTAPEN!
Wacht maar tot

ik jullie te 
pakken krijg!



BERLAYMONT

BERLAYMONT

Snel,
hierheen

Marie!

In het Berlaymontgebouw

Wat doen we nu?
Straks vindt de parkwachter

ons!

Ik heb
een plan!
Volg me!



Hier moeten
we zijn.

We verkleden ons
als bode*.

* Een bode verdeelt de post in het Europees Parlement

Haha, we zijn
onherkenbaar!

De kust is
veilig.

Klaar
om op

verkenning
te gaan.

Wie werkt
hier eigenlijk?

De Europese
Comissie vergadert hier, 

maar wat doet ze precies?

Hé,
jullie daar!

Breng dit wetsvoorstel
meteen naar het

Parlement.

Komt in orde
meneer!

We mogen
niet door
de mand

vallen.

OK.



In volle vaart
naar het

Europees
Parlement

Hier is
het.

In het Europees Parlement Kunnen jullie even wachten?
Nu volgt er een stemming.
Daarna moet dit naar de

                         Ministerraad.

p

Op weg naar het Parlement

Ik ken 
de weg.

We
zijn er.

Dit is een
wetsvoorstel

van de
Europese

Commissie.

Oei,  jullie
moeten naar het

Europees Parlement.
Dit is het Federaal

Parlement.

FP



Haha snotneuzen!
Nu heb ik jullie

te pakken!

EEK!!

We rennen
naar het
station!

TUUUUUUUUT!!!

Spring in 
de trein!

O nee,
hij haalt

ons bijna in!

Dat was
op het

nippertje!

GRR!

WELKOM IN
DE TREIN

NAAR PARIJS.
BIENVENUE DANS

LE TRAIN A
DESTINATION

DE PARIS.

Joepie!
Parijs!

Als 
dat maar

goed 
afloopt.



In Parijs Kijk!  Die mensen
spelen petanque.

Laten we meedoen!
AUW            Vlug!  Bel het

            noodnummer
            112!

Dat ziet er niet goed uit.

CE

Even later in het ziekenhuis

Je teen is 
gebroken. 
Dat wordt
een gips.

Heb je
je ziekte-

verzekerings-
kaart 
bij je?

De kaart
zit in je 

portefeuille.

Europese
ziekte-

verzekerings-
kaart

Zo,  jij bent weer
opgelapt.

Dank u!

Zorg goed voor
je vriendje!

Doe ik!
Au revoir,
monsieur.



Laten we maar
naar huis

liften.
Goed
idee!

België

TOET

TOET Kijk,  we
hebben al

een lift!

Alexander vertelt
dat ze voor de
schoolkrant een
reportage over 
de EU maken.  In 
Mini-Europa 
kregen ze het 
aan de stok
met de 
parkwachter.
Na een heuse
achtervolging 
zijn ze toevallig 
in Frankrijk 
beland.

Stap maar in!
                Ik rij
                naar

                België.

Ik ben Martine.  Hoe
heten jullie?  Wat doen
                           jullie hier
                        zo alleen?

De reportage is
bijna klaar.  We weten

alleen nog niet wat
      de EU
     doet. Kijk dan

maar eens
goed rond!

Die windmolens
staan er omdat

de EU het milieu
belangrijk

vindt.

Wij zijn
Marie en Alexander.



Of kijk maar
naar dat bord!

Snelweggefinancierdmet steun
van de

Europese
Unie.

Trouwens,  ik kom net van een
concert in de culturele

hoofdstad van Europa.  Kijk
maar eens in de laadruimte.

Echt?
Wat leuk!

Wauw!
Boxen!

Schijnwerpers!

Microfoons!

WELKOM

IN

BELGIË

Moeten we lang
wachten aan de grens?

Nu gaat het vlot.  Maar
vroeger waren er nog
douanecontroles.  Dan

moest ik uren
aanschuiven.

Er is een alcoholcontrole.

De Belgische en
Franse politie danken

u voor uw
medewerking.

Dankzij de steun van
de EU bestaat de BOB-

campagne ook in 
                      andere

                    Europese
                     landen.

     Wauw.
Je bent een

wandelende encyclopedie!



Wat later aan de schoolpoort

DAAAAAG!!

REDACTIE EUREKAEUROPA

Op 9 mei,  het feest van Europa,  delen Marie en Alexander de schoolkrant uit.

Proficiat! Jullie reportage
       is schitterend!

 Het was leuk om met jou
samen te werken.  Je bent
     mijn beste vriendin!

EINDE


