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STRAATSBURG
Europese hoofdstad

1. Straatsburg bevindt zich in het oosten van Frankrijk, het
gebied noemt men... .
P. Bretagne
B. Elzas
T. Bourgogne
2. Straatsburg is de hoofdstad van de EU: hier bevindt zich
(sinds 1949) de raad van Europa, het Europees Parlement
(sinds 1992), en ook sinds 1998:
A. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
I. Het NAVO-hoofdkwartier
O. het hoofdkwartier van de G8

traditionele
Volksdansers in
klederdracht

3. Straatsburg is niet alleen bekend als EU-hoofdstad,
maar is ook bekend als ...-hoofdstad.
U. Zuurkool
E. Kerst
Y. Paas
4. Welke naam droeg Straatsburg in de oudheid?
H. Babaorum
C. Argentoratum
K. Aquarium
5. Sinds 1988 behoort de binnenstad van Straatsburg
tot het werelderfgoed van UNESCO en bevat bijvoorbeeld de kathedraal van Notre-Dame. Wat is een ander belangrijk deel van de binnenstad?

Notre-Dame
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B. De Latijnse wijk
L. De wijk „La Petite Venise“
K. de wijk „La Petite France“
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6. Welke rivier met een lengte van 1230 km is de
grens tussen Duitsland en Frankrijk?
E. Rijn
U. Donau
Y. de Moezel
7. Ken je een typisch gerecht uit de Elzas? Het
bestaat uit een dunne deegbodem. Het originele
beleg is gemaakt van uien, spek en room.
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A. Pizza
M. Quiche
O. Tarte ﬂambée
8. Hoe heet het beroemde park is in de buurt van de Europese
instellingen?
B. les Champs-Elysées
F. l‘Orangerie
U. la Cidreraie
9. Welke bergen liggen in de buurt?
F. de Vogezen
X. de Alpen
Q. de Apennijnen

„de blauwe boom“ symbool van de kersthoofdstad

10. Op 26 april 1792 schreef Claude Joseph Rouget de l‘Isle dit lied in Straatsburg. Het is het
volkslied van Frankrijk, weet je de naam?
A. la Strasbourgeoise
I. l‘Alsacienne
E. la Marseillaise
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Als je alle vragen goed hebt beantwoord, krijg je
een bekende Elzasser stoofpot. Het bestaat uit
aardappelen, vlees en groenten, de bereiding duurt
ongeveer 24 uur.

