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De Kanaaltunnel verbindt 
Engeland met het vaste-
land van Europa. Voor het 
50 km lange traject (onge-
veer 40 m onder de zeebo-
dem!) hebben de treinen 
slechts 35 minuten nodig!

Metro in Londen
De London Under-
ground, the Tube, is de 
oudste metro ter we-
reld. Het eerste deel 
werd geopend in 1863!

Pubs (lees: Pabs) zijn ty-
pische Ierse kroegen. Hier 
wordt hoofdzakelijk alco-
hol zoals donker bier en 
whisky gedronken. Het is 
een sociale ontmoetings-
plaats voor de bevolking.

Er zijn twee religieuze groepen in Ierland:
Katholieken (= Ieren) en  Protestanten 
(= Engelsen). Sinds ca. 500 jaar, komt het steeds 
weer tot confl icten en bloedbaden tussen deze 
groepen.

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland is de grootste eilandenstaat 
van Europa. Het bestaat uit vier landen: Enge-
land, Wales, Schotland en Noord-Ierland.
Londen is de hoofdstad en ligt aan de Theems. In 
de 19e eeuw, was het Koninkrijk de domineren-
de industriële en maritieme natie. Het had vele 
kolonies op andere continenten en heersten over 
hen.

die Hauptstadt Dublin

Schotse 
doedelzakspeler

Big Ben

Tower Bridge

Harp op het 
Euro muntstuk.

Er wordt 
betaald met 
ponden

Zoek Londen in de atlas!
Welke bezienswaardigheden zijn er?
    Gebruik het internet!
Vindt je de vier landen in de atlas?
Probeer Ierland, Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland op een blanco vel papier te te-
kenen!

Wist u dat?

Het land werd ooit beschouwd als 
het armenhuis van Europa.
Bij de grote hongersnood 160 
jaar geleden, stierven 1,5 miljoen 
mensen van de honger. Veel Ieren 
ëmigreerden.
In 2004 heeft Ierland een totaal 
rookverbod in het openbaar inge-
voerd.
De tapdans en formatiedans zijn 
erg populair in het hele land.
De harp is het oudste Ierse in-
strument. Ze wordt afgebeeld op 
de euromunten.

Grootte:         70 300 km²
Bevolking:        4,3 miljoen
Hoofdstad:             Dublin

Grootte:       244 100 km²
Bevolking:      60,5 miljoen
Hoofdstad:             Londen
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