
Planeet DISNEY

1 ZEE (DE) zeeën en rivieren Waarom blijf je in zee gemakkelijk drijven ? MER

2 OPEN PLEK (DE) bomen en planten Wat is een open plek ? CLAIRIERE

3 VLIEGTUIG (HET) luchtruim en heelal Weet je hoe vliegtuigen vliegen ? AVION

4 VULKAAN (DE) bergen en vulkanen Wist je dat een vulkaan weer wakker wordt ? VOLCAN

5 SUIKER (DE) energie en hulpbronnen Weet je waar suiker vandaan komt ? SUCRE

6 ZWALUW (DE) dieren Waar gaat de zwaluw 's winters heen ? HIRONDELLE

7 BLOEMEN luchtruim en heelal Houden bloemen van muziek ? FLEURS

8 GETIJ / GETIJDE (HET) zeeën en rivieren Wat is het getij ? MAREE

9 SNEEUW (DE EEUWIGE) bergen en vulkanen Bestaat er sneeuw die nooit smelt ? NEIGE ETERNELLE

10 RUIMTE (DE) luchtruim en heelal Weet je hoe je in de ruimte kunt reizen ? ESPACE / COSMOS

11 CYCLOON (DE) aarde en klimaten Weet je wat een cycloon is ? CYCLONE

12 MAAN (DE) luchtruim en heelal Waarom verandert de maan van vorm ? LUNE

13 REGEN (DE) aarde en klimaten Wanneer gaat het regenen ? PLUIE

14 DOLFIJN (DE) dieren Kan je met een dolfijn praten ? DAUPHIN

15 METEOROLOGIE (DE) aarde en klimaten Kan je weten wat voor weer het morgen is ? METEOROLOGIE

16 STER (DE VALLENDE) luchtruim en heelal Kan je een vallende ster zien ? ETOILE FILANTE

17 RUBBER (HET ou DE) energie en hulpbronnen Waarvan wordt rubber gemaakt ? CAOUTCHOUC

18 PANDA (DE) dieren Weet je waar de panda leeft ? PANDA

19 SPIN (DE) dieren Hoe vangt een spin zijn prooi ? ARAIGNEE

20 HEMEL (DE) luchtruim en heelal Hoe kan je naar de hemel kijken ? CIEL

21 AARDBEVING (DE) aarde en klimaten Wat is een aardbeving ? TREMBLEMENT DE TERRE

22 CHIP (DE) (COMPUTER) energie en hulpbronnen Wat is een chip ? CHIPS (COMPUTER)

23 WIND (DE) energie en hulpbronnen Kan je de windkracht gebruiken ? VENT

24 GEISER (DE) aarde en klimaten Kan er uit de aarde kokend water spuiten ? GEYSER

25 PAPIER (HET) energie en hulpbronnen Hoe wordt papier gemaakt ? PAPIER

26 OZONLAAG (DE) aarde en klimaten Wat omringt en beschermt de Aarde ? COUCHE D'OZONE

27 OLIFANT (DE) dieren Waarvoor dient de slurf van een olifant ? ELEPHANT

28 REGEN (DE ZURE) ik zorg goed voor onze aarde Is het regenwater altijd schoon ? PLUIES ACIDES

29 BERG (DE) bergen en vulkanen Wat is de hoogste berg ter wereld ? MONTAGNE

30 OASE (DE) energie en hulpbronnen Weet je wat een oase is ? OASIS

31 WOESTIJN (DE) woestijnen en bossen Waarom worden woestijnen groter ? DESERT

32 RIVIER (ONDERAARDSE) zeeën en rivieren Zijn er rivieren onder de grond ? RIVIERE SOUTERRAINE

33 PYGMEE (DE) volkeren van de wereld Hoe groot zijn Pygmeeën ? PYGMEES

34 ANANAS (DE) bomen en planten Wat is een ananas ? ANANAS

35 HUT (DE) volkeren van de wereld Weet je hoe in Afrika een hut gemaakt wordt ? HUTTE
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36 BENZINE (DE) energie en hulpbronnen Weet je waar benzine vandaan komt ? ESSENCE

37 CACTUS (DE) bomen en planten Hoe kunnen cactussen in de woestijn groeien ? CACTUS

38 ESKIMO (DE) volkeren van de wereld Weet je wie de Eskimo's zijn ? ESQUIMAU

39 VLEESETENDE PLANTEN bomen en planten Bestaan er vleesetende planten ? PLANTES CARNIVORES

40 TAHITI volkeren van de wereld Waarom is Tahiti een eiland om van te dromen ? TAHITI

41 HUIDSKLEUR (DE) volkeren van de wereld Waarom hebben we niet allemaal dezelfde huidskleur ? COULEUR DE PEAU

42 AARDAPPEL (DE) bomen en planten Hoe groeit een aardappel ? POMME DE TERRE

43 VERVUILEN (HET) ik zorg goed voor onze aarde Vervuilen de auto's de lucht die je inademt ? POLLUER / POLLUTION

44 VERSPILLING (DE) ik zorg goed voor onze aarde Waarom moet ik verspilling voorkomen ? GASPILLAGE

45 ELEKTRICITEIT (DE) ik zorg goed voor onze aarde Waarom moet je zuinig zijn met electriciteit ? ELECTRICITE

46 NATUURRESERVAAT (HET) ik zorg goed voor onze aarde Wat is een natuurreservaat ? RESERVE NATURELLE

47 GLETSJER (DE) bergen en vulkanen Weet je wat een gletsjer is ? GLACIER

48 ZEEZOUT (HET) zeeën en rivieren Waarom kan je geen zeewater drinken ? SEL MARIN

49 LUCHTSPIEGELING (DE) woestijnen en bossen Weet je wat een luchtspiegeling is ? MIRAGE

50 VUURTOREN (DE) zeeën en rivieren Weet je waar een vuurtoren voor dient ? PHARE

51 BAOBAB (DE) bomen en planten Wat noemt men "apenbroodboom " ? BAOBAB / ARBRE A PAIN

52 BLAD (HET) bomen en planten Waarom verliezen bomen hun bladeren ? FEUILLE D'ARBRE

53 ZON (DE) luchtruim en heelal Zou je zonder de Zon kunnen leven ? SOLEIL

54 MAAN (DE) luchtruim en heelal Kan je op de Maan leven ? LUNE

55 LUCHT (DE BLAUWE) luchtruim en heelal Waarom is de lucht blauw ? CIEL BLEU

56 BIJ (DE) dieren Weet je wat een bij maakt ? ABEILLE

57 KOE (DE) dieren Weet je wat een koe eet ? VACHE

58 JAPAN volkeren van de wereld Weet je hoe er in een Japans huis geleefd wordt ? JAPON

59 EETBARE BLOEMEN bomen en planten Kan je bloemen eten ? PLANTES COMESTIBLES

60 BERGPAS (DE) bergen en vulkanen Hoe kan je over bergen heen komen ? COL DE MONTAGNE

61 PAKIJS (HET) zeeën en rivieren Wat is pakijs ? BANQUISE

62 AUSTRALIË volkeren van de wereld Wie heeft de boomerang uitgevonden ? AUSTRALIE

63 LAVA (DE) bergen en vulkanen Wat is lava eigenlijk ? LAVE

64 STOF (DE) energie en hulpbronnen Waarvan zijn stoffen gemaakt ? TISSU

65 SKIPISTE (DE) bergen en vulkanen Wat is een skipiste ? PISTE DE SKI

66 GOLF (DE) zeeën en rivieren Hoe ontstaat een golf ? VAGUE

67 WESP (DE) dieren Waarom steekt de wesp ? GUEPE

68 SAHARA (DE) woestijnen en bossen Wat is de grootste woestijn op aarde ? SAHARA

69 ATOL (HET / DE) zeeën en rivieren Weet je wat een atol is ? ATOL(L)

70 TOMAAT (DE) bomen en planten Heb je verstand van tomaten ? TOMATE
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71 STOOM (DE) energie en hulpbronnen Wat is een stoommachine ? VAPEUR

72 BRAND (DE) ik zorg goed voor onze aarde Waarom moet je brand bestrijden ? INCENDIE

73 HOND (DE) dieren Is de hond alleen maar een gezelschapsdier ? CHIEN

74 BEER (DE) dieren Is een beer altijd bruin ? OURS

75 MERCURIUS luchtruim en heelal Weet je waar Mercurius zich bevindt ? MERCURE (PLANETE)

76 ZEEHOND (DE) dieren Weet je wat zeehonden eten ? PHOQUE

77 MAGMA (HET) aarde en klimaten Wat bevindt zich in het binnenste van de Aarde ? MAGMA

78 PAPIER (HET) ik zorg goed voor onze aarde Waarom moet je zuinig doen met papier ? PAPIER

79 VOEDSEL (HET) volkeren van de wereld Hoe maakt men voedsel lang houdbaar ? NOURRITURE

80 SAFARI (DE) ik zorg goed voor onze aarde Zijn safari's slecht voor de natuur ? SAFARI

81 IJSBERG (DE) zeeën en rivieren Wat is een ijsberg ? ICEBERG

82 DENNENBOOM (DE) bomen en planten Waar vind je dennenbomen ? SAPIN / PIN

83 NATUURBESCHERMING(DE) ik zorg goed voor onze aarde Waarom moeten we bepaalde bloemen beschermen ? PROTECTION DE LA NATURE

84 WIND (DE) aarde en klimaten Hoe ontstaat wind ? VENT

85 LUCHTBALLON (DE) luchtruim en heelal Wat is een luchtballon ? MONTGOLFIERE

86 STUIFMEEL (HET) bomen en planten Weet je wat stuifmeel is ? POLLEN

87 WOESTIJN (DE) woestijnen en bossen Hoe verplaats je je in de woestijn ? DESERT

88 VIJAND (DE) VAN BOMEN bomen en planten Heeft een boom vijanden ? ENNEMI DES ARBRES

89 LENTEBLOEM (DE) bomen en planten Welke bloemen bloeien er in de lente ? FLEUR DE PRINTEMPS

90 VLOEDGOLF (DE) zeeën en rivieren Wat is een vloedgolf ? RAZ-DE-MAREE

91 ONDER WATER ADEMEN zeeën en rivieren Hoe haal je adem onder water ? RESPIRATION SOUS L'EAU

92 SMOG (DE) ik zorg goed voor onze aarde Wat is smog ? SMOG / BROUILLARD

93 VIS (DE) dieren Welke zoetwatervissen ken je ? POISSON EAU DOUCE

94 MILIEUBEDREIGING (DE) ik zorg goed voor onze aarde Waarom zijn onze steden zo vervuild ? POLLUTION DES VILLES

95 ZOOGDIER (HET) dieren Hoe voeden zoogdieren hun kleintjes op ? MAMMIFERE

96 LAWINE (DE) bergen en vulkanen Hoe ontstaat een lawine ? AVALANCHE

97 EEKHOORN (DE) dieren Waar leven eekhoorns ? ECUREUIL

98 NEUSHOORN (DE) dieren Is een neushoorn een onaardig dier ? RHINOCEROS

99 LIAAN (DE) bomen en planten Wat is een liaan ? LIANE

100 ZWAARDVIS (DE) dieren Weet je wat een zwaardvis is ? ESPADON

101 SLANG (DE) dieren Zijn slangen gevaarlijk ? SERPENT

102 INKTVIS (DE) dieren Waar leeft de inktvis ? PIEUVRE

103 COWBOY (DE) volkeren van de wereld Bestaan er nog cowboys ? COW BOY

104 MELK (DE) energie en hulpbronnen Wat wordt er van melk gemaakt ? LAIT

105 GRONDSTOF (DE) energie en hulpbronnen Weet je wat grondstoffen zijn ? MATIERE PREMIERE
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106 GEVAAR VAN DE ZON (HET) aarde en klimaten Is de zon gevaarlijk ? DANGER DU SOLEIL

107 VULKAAN (DE) bergen en vulkanen Kan men dicht bij een vulkaan wonen ? VOLCAN

108 MUG (DE) dieren Hoe leeft een mug ? MOUSTIQUE

109 IJS (HET) aarde en klimaten Hoe ontstaat ijs ? GLACE

110 SCHOTLAND volkeren van de wereld Weet je waar Schotland ligt ? ECOSSE

111 ALG (DE) bomen en planten Wat is een alg ? ALGUE

112 BEEK (DE) bergen en vulkanen Waar kan je snel stromende beken zien ? RUISSEAU

113 INSECTICIDE (HET) ik zorg goed voor onze aarde Wat is een insecticide ? INSECTICIDE

114 SCHEEPVAART (DE) zeeën en rivieren Weet je wat scheepvaart is ? NAVIGATION

115 JACHT (DE) ik zorg goed voor onze aarde Waarom jaagt de mens ? CHASSE

116 GRAS (HET) bomen en planten Wat is gras ? HERBE

117 VAREN (DE) bomen en planten Waar groeien varens ? FOUGERE

118 ALPENWEIDE (DE) bergen en vulkanen Wat is een alpenweide ? ALPAGE

119 HOUTHAKKER (DE) bomen en planten Wat doet de houtakker ? BUCHERON

120 BERGGIDS (DE) bergen en vulkanen Wat doet een berggids ? GUIDE DE MONTAGNE

121 BES (DE) / BEI (DE ) bomen en planten Wat is een bes ? BAIE (FRUIT)

122 WATERVERVUILING (DE) ik zorg goed voor onze aarde Waarom is het water vervuild ? POLLUTION DE L'EAU

123 VULKANOLOOG (DE) bergen en vulkanen Wat doet een vulkanoloog ? VULCANOLOGUE

124 RUPS (DE) dieren Hoe wordt een rups een vlinder ? CHENILLE

125 TERMIET (DE) dieren Wie is de termiet ? TERMITE

126 OVIPAAR / OVIPARE (DE) dieren Wat is ovipaar ? OVIPARE

127 OLIE (DE) energie en hulpbronnen Weet je hoe olie wordt gemaakt ? HUILE

128 VOGEL (DE) dieren Zijn er veel vogels in de stad ? OISEAU

129 BERGFAUNA (DE) dieren Welke dieren leven in de bergen ? FAUNE DE MONTAGNE

130 KORAAL (HET) dieren Waar vind je koraal ? CORAIL

131 BLIKSEM (DE) aarde en klimaten Waar komt de bliksem vandaan ? ECLAIR

132 LUCHTDRUK (DE) aarde en klimaten Wat zijn hoge en lage drukgebieden ? PRESSION ATMOSPHERIQUE

133 LUCHT (DE) aarde en klimaten Waarom heb je lucht nodig om te leven ? AIR

134 FOSSIEL (HET) aarde en klimaten Hoe ontstaan fossielen ? FOSSILE

135 HEELAL (HET) luchtruim en heelal Wat is het heelal ? UNIVERS

136 DUIN (DE) woestijnen en bossen Hoe ontstaan duinen ? DUNE

137 ZONSVERDUISTERING (DE) luchtruim en heelal Wanneer kan je een zonsverduistering zien ? ECLIPSE DE SOLEIL

138 ENERGIE (DE) energie en hulpbronnen Waarom krijgen we van eten nieuwe energie ? ENERGIE

139 TAAL (DE) volkeren van de wereld Hoeveel talen worden er op de wereld gesproken ? LANGUE PARLEE

140 MAHARADJAH (DE) volkeren van de wereld Waar leven de maharadja's ? MAHARADJAH
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141 NEDERLAND volkeren van de wereld Waar ligt Nederland ? PAYS-BAS

142 INDIAAN (DE) volkeren van de wereld Wie zijn de Indianen van Amerika ? INDIEN

143 REGENBOOG (DE) luchtruim en heelal Hoe ontstaat de regenboog ? ARC-EN-CIEL

144 ZON (DE) luchtruim en heelal Houdt de zon ooit op met schijnen ? SOLEIL

145 ZONNESTELSEL (HET) luchtruim en heelal Wat is het zonnestelsel ? SYSTEME SOLAIRE

146 MELKWEG (DE) luchtruim en heelal Waaruit bestaat de melkweg ? VOIE LACTEE

147 NATUURBESCHERMING ik zorg goed voor onze aarde Welk dier wordt gebruikt als symbool voor natuurbescherming ?PROTECTION DE LA NATURE

148 WALVIS dieren Kan een walvis echt zingen ? BALEINE

149 HOOGGEBERGTE bergen en vulkanen Hoe herken je een hooggebergte ? HAUTE MONTAGNE

150 JUNGLE woestijnen en bossen Waar vind je de jungle ? JUNGLE

151 RUIMTE luchtruim en heelal Hoe worden er berichten door de ruimte gestuurd ? ESPACE

152 MOESSON aarde en klimaten Wat is de moesson ? MOUSSON

153 GIFTIGE PLANT bomen en planten Wat is een giftige plant ? PLANTE VENENEUSE

154 DUIKFLES zeeën en rivieren Waaruit bestaat een duikuitrusting ? BOMBONNE DE PLONGEE

155 ROOS bomen en planten Wat is de meest bekende bloem ter wereld ? ROSE

156 AAP dieren Wat is de slimste aap ? SINGE

157 IJZEL aarde en klimaten Weet je hoe ijzel ontstaat ? VERGLAS

158 LANDBOUW energie en hulpbronnen Wat zijn landbouwproducten ? AGRICULTURE

159 SCHONE LUCHT ik zorg goed voor onze aarde Bestaat er schone lucht ? AIR PUR

160 BROEIKASEFFECT ik zorg goed voor onze aarde Wat is het broeikaseffect ? EFFET DE SERRE

161 BERGBLOEM bomen en planten Ken je bergbloemen ? FLEUR DE MONTAGNE

162 GIRAF dieren Is de giraf echt het langste dier ter wereld ? GIRAFE

163 KIKKER dieren Waar leeft een kikker ? GRENOUILLE

164 LEEUW dieren Waarom brult een leeuw ? LION

165 BLAUWE ZEE zeeën en rivieren Waarom is de zee blauw ? MER BLEUE

166 PAPEGAAI dieren Welke papegaai praat het meest ? PERROQUET

167 NATUURBESCHERMING ik zorg goed voor onze aarde Waarom moeten we goed voor de fauna zorgen ? PROTECTION DE LA NATURE

168 HAAI dieren Wat is de gevaarlijkste haai ? REQUIN

169 SATELLIET luchtruim en heelal Weet je waar een satelliet voor gebruikt wordt ? SATELLITE

170 SAVANNE woestijnen en bossen Wat is de Afrikaanse savanne ? SAVANNE

171 ZIGEUNER volkeren van de wereld Weet je wat zigeuners zijn ? TZIGANE

172 CARNAVAL volkeren van de wereld Wat is carnaval ? CARNAVAL

173 POMPOEN bomen en planten Tot welke familie behoort de pompoen ? CITROUILLE

174 AARDE luchtruim en heelal In hoeveel tijd draait de aarde om de zon ? TERRE

175 AMAZONE-INDIAAN volkeren van de wereld Spreken de Amazone-indianen meerdere talen ? INDIEN D'AMAZONIE
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176 MUNT bomen en planten Is munt een handige plant ? MENTHE

177 VERVUILING ik zorg goed voor onze aarde Hoe meet men de vervuiling ? POLLUTION DE L'EAU

178 DIERENOBSERVATIE dieren Hoe observeert men dieren ? OBSERVATION D'ANIMAUX

179 LANDSCHAP zeeën en rivieren Is het waar dat er bergen zijn onder water ? PAYSAGE SOUS-MARIN

180 NATUURBESCHERMING ik zorg goed voor onze aarde Waarom moeten we de bergen beschermen ? PROTECTION DE LA NATURE

181 SEIZOEN aarde en klimaten Waarom zijn er seizoenen ? SAISON

182 DIERENTUIN ik zorg goed voor onze aarde Waarom zijn er dierentuinen uitgevonden ? JARDIN ZOOLOGIQUE

183 WOESTIJN (DE) woestijnen en bossen Kan men de Sahara oversteken ? DESERT

184 LUCHTVERVERSING (DE) aarde en klimaten Kan men lucht verversen ? AERATION

185 MINERAAL (HET) energie en hulpbronnen Waar kan men edelstenen vinden ? MINERAL, PIERRE PRECIEUSE

186 KRIJT (HET) energie en hulpbronnen Waar komt krijt vandaan ? CRAIE

187 ZONNECOLLECTOR (DE) energie en hulpbronnen Wat is een zonnecollector ? CAPTEUR SOLAIRE

188 ZEE (DE) zeeën en rivieren Kan de zee verdwijnen ? MER

189 SNEEUWSCHOEN (DE) bergen en vulkanen Waarvoor heb je sneeuwschoenen nodig ? RAQUETTE DE NEIGE

190 GUADELOUPE volkeren van de wereld Hoe leeft men op Guadeloupe ? GUADELOUPE

191 CHINA volkeren van de wereld Hoe vieren Chinezen het nieuwe jaar ? CHINE

192 UFO (DE) luchtruim en heelal Wat is een UFO ? OVNI

193 OLIEVLEK (DE) ik zorg goed voor onze aarde Wat is een olievlek ? NAPPE DE PETROLE

194 ONTBOSSING (DE) ik zorg goed voor onze aarde Wat is ontbossing ? DEBOISEMENT

195 LAMA (DE) dieren Waarom spuugt een lama ? LAMA

196 STUWDAM (DE) energie en hulpbronnen Wat zijn stuwdammen ? BARRAGE

197 KLEI (DE) energie en hulpbronnen Waar gebruikt men klei voor ? ARGILE

198 GLETSJERSPLEET (DE) bergen en vulkanen Wat is een gletsjerspleet ? RIMAYE(CREVASSE GLACIER)

199 WOLK (DE) aarde en klimaten Hoe ontstaan wolken ? NUAGE

200 EIKEL (DE) bomen en planten Waar kan je eikels vinden ? GLAND

201 REGEN (DE) aarde en klimaten Kan men zelf regen verhinderen of veroorzaken ? PLUIE

202 PADDESTOEL (DE) bomen en planten Kunnen we alle paddestoelen eten ? CHAMPIGNON

203 TEEK (DE) dieren Wat is een teek ? TIQUE

204 ZEEBODEM (DE) zeeën en rivieren Hoe onderzoekt men de zeebodems ? FOND MARIN

205 VLAG (DE) zeeën en rivieren Wanneer hijst men de rode vlag op het strand ? DRAPEAU ROUGE

206 GOLFSTROOM (DE) aarde en klimaten Wat is de Golfstroom ? GULF STREAM

207 WEERSVOORSPELLING(DE) dieren Kunnen dieren het weer voorspellen ? PREVISIONS METEO

208 VLEERMUIS (DE) dieren Moeten we bang zijn voor vleermuizen ? CHAUVE-SOURIS

209 WATERVAL (DE) zeeën en rivieren Wat is een waterval ? CASCADE

210 KOMEET (DE) luchtruim en heelal Wat is een komeet ? COMETE
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211 KOPER (HET) energie en hulpbronnen Waar wordt koper voor gebruikt ? CUIVRE

212 STAD (DE) volkeren van de wereld Hoe verplaatst men zich in Chinese steden ? CHINE

213 KRACHT (DE) energie en hulpbronnen Wat is spierkracht ? FORCE

214 SNEEUW (DE) aarde en klimaten Hoe ontstaat sneeuw ? NEIGE

215 TOREADOR (DE) volkeren van de wereld Wat is een toreador ? TOREADOR

216 MOTOR (DE) energie en hulpbronnen Wat is een motor ? MOTEUR

217 KOKOSNOOT (DE) bomen en planten Waar komt de kokosnoot vandaan ? NOIX DE COCO

218 AARDOLIE (DE) energie en hulpbronnen Wat is aardolie ? PETROLE (BRUT)

219 AMFIBIE (DE) dieren Waar leven amfibieën ? AMPHIBIE

220 KLIMAAT (HET) aarde en klimaten Wat is een microklimaat ? MICRO-CLIMAT

221 STAAL (HET) energie en hulpbronnen Hoe wordt staal gemaakt ? ACIER

222 BRON (DE) zeeën en rivieren Waar ligt de bron van de rivieren ? SOURCE

223 VEEHOUDERIJ (DE) energie en hulpbronnen Waarom doen we aan veehouderij ? ELEVAGE

224 LISSABON volkeren van de wereld Wat is de hoofdstad van Portugal ? LISBONNE

225 BAAN (DE) luchtruim en heelal Wat is een baan ? ROUTE

226 PLASTIC (HET) energie en hulpbronnen Waar wordt plastic voor gebruikt ? PLASTIQUE

227 AFGROND (DE) bergen en vulkanen Wat is een afgrond ? PRECIPICE

228 SEINE zeeën en rivieren Hoe lang is de Seine ? SEINE

229 KEERKRING (DE) aarde en klimaten Waar liggen de keerkringen ? TROPIQUE

230 URANUS luchtruim en heelal Wat is Uranus ? URANUS

231 BOTERBLOEM (DE) bomen en planten Wat is een boterbloem ? BOUTON D'OR

232 Canada volkeren van de wereld Waarom is het in Canada zo koud ? Canada

233 CITROEN (DE) bomen en planten Wanneer groeien citroenen ? CITRON

234 FRAMBOOS (DE) bomen en planten Wat is een framboos ? FRAMBOISE

235 JERUZALEM volkeren van de wereld Waar ligt Jeruzalem ? JERUSALEM

236 MARMOT (DE) dieren Waarom fluiten marmotten ? MARMOTTE

237 NEPTUNUS luchtruim en heelal Waarom kunnen er geen mensen leven op Neptunus ? NEPTUNE

238 GRAPEFRUIT (DE) bomen en planten Waar groeien grapefruits ? PAMPLEMOUSSE

239 BEER (DE) luchtruim en heelal Hoe vind je de Kleine Beer ? PETITE OURSE

240 ZEEP (DE) energie en hulpbronnen Hoe wordt zeep gemaakt ? SAVON

241 DORP (HET) bergen en vulkanen Wat is een bergdorp ? VILLAGE DE MONTAGNE

242 WASHINGTON volkeren van de wereld Van welk land is Washington de hoofdstad ? WASHINGTON

243 DAS (DE) dieren Waarom stinkt de das ? BLAIREAU

244 ASTRONOOM (DE) luchtruim en heelal Wat is een astronoom ? ASTRONOME

245 KLIMAAT (HET) aarde en klimaten Wat is een gematigd klimaat ? CLIMAT TEMPERE
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246 KERNAFVAL (HET) ik zorg goed voor onze aarde Wat noem je kernafval ? DECHET NUCLEAIRE

247 LUCHTSCHIP (HET) luchtruim en heelal Wat is een luchtschip ? DIRIGEABLE

248 FOLKLORE (DE) volkeren van de wereld Wat noem je de folklore van een streek ? FOLKLORE

249 SCHAAP (HET) dieren Weet je van wie het lammetje het jong is ? MOUTON

250 WATERLELIE (DE) bomen en planten Waarom groeien waterlelies in het water ? NENUPHAR

251 ONWEER (HET) aarde en klimaten Wanneer barst het onweer los ? ORAGE

252 WADI (DE) woestijnen en bossen Wat is een wadi ? OUED

253 WOLF (DE) dieren Wat voor geluid maakt de wolf ? LOUP

254 STADSUITBREIDING (DE) ik zorg goed voor onze aarde Kan een stad zich blijven uitbreiden ? EXPANSION URBAINE

255 ASTEROIDE (DE) luchtruim en heelal Wat is een asteroïde ? ASTEROIDE

256 STEENKOOL (DE) energie en hulpbronnen Waar wordt steenkool voor gebruikt ? CHARBON

257 ZEEKLIMAAT (HET) aarde en klimaten Waar vind je een zeeklimaat ? CLIMAT MARITIME/OCEANIQUE

258 CREOOL (DE) volkeren van de wereld Waar wonen Creolen ? CREOLE

259 DONAU zeeën en rivieren Weet je waar de Donau stroomt ? DANUBE

260 EGYPTE volkeren van de wereld Weet je waar Egypte ligt ? EGYPTE

261 ZEEPAARD (HET) dieren Waar leven zeepaardjes ? HIPPOCAMPE

262 PLUTO luchtruim en heelal Welke planeet staat het verst van de zon ? PLUTON

263 LONG (DE) ik zorg goed voor onze aarde Wat zijn de longen van onze aarde ? POUMON

264 HIMALAYA bergen en vulkanen Waar ligt de Himalaya ? HIMALAYA

265 FAKIR (DE) volkeren van de wereld Wat zijn fakirs ? FAKIR

266 CANTHAREL (DE) bomen en planten Zijn cantharellen eetbaar ? CHANTERELLE / GIROLLE

267 MAANSVERDUISTERING(DE) luchtruim en heelal Wanneer is er sprake van een maansverduistering ? ECLIPSE LUNAIRE

268 EROSIE (DE) aarde en klimaten Wat is erosie ? EROSION

269 LINDE (DE) bomen en planten Waar vind je lindebomen ? TILLEUL

270 KATACHTIG (DE) dieren Wat zijn katachtigen ? FELIN

271 GALAPAGOS woestijnen en bossen Waar ligt de Galapagos archipel ? GALAPAGOS

272 GLAS (HET) energie en hulpbronnen Waarom is glas doorzichtig ? VERRE

273 NIJLPAARD (HET) dieren Weet je wat een Nijlpaard eet ? HIPPOPOTAME

274 HOREN - HOORN (DE) dieren Waarom hebben sommige dieren horens ? CORNE

275 SNEEUWKLOKJE (HET) bomen en planten Waar komt de naam sneeuwklokje vandaan ? PERCE-NEIGE

276 TOUAREG volkeren van de wereld Weet je wie de Touaregs zijn ? TOUAREG

277 BREUK (DE) aarde en klimaten Wat is een breuk ? FISSURE / CREVASSE

278 ARRESLEE (DE) bergen en vulkanen Waartoe dient een arreslee ? TRAINEAU

279 DRIJFZAND (HET) zeeën en rivieren Wat is drijfzand ? SABLE MOUVANT

280 WILDE WESTEN (HET) woestijnen en bossen Wat is het Wilde Westen ? FAR WEST
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281 RINGSLANG (DE) dieren Is een ringslang gevaarlijk ? COULEUVRE A COLLIER

282 PARIJS volkeren van de wereld Is Parijs de grootste stad van Frankrijk ? PARIS

283 ACACIA (DE) bomen en planten Wat is een acacia ? ACACIA

284 PATAGONIE woestijnen en bossen Waar ligt Patagonië ? PATAGONIE

285 GANGES zeeën en rivieren Waar ontspringt de Ganges ? GANGES

286 TROPISCH KLIMAAT (HET) aarde en klimaten Hoe kan je het tropisch klimaat omschrijven ? CLIMAT TROPICAL

287 RODE ZEE (DE) zeeën en rivieren Weet je waar de Rode Zee ligt ? MER ROUGE

288 BLAUWBES - BOSBES (DE) bomen en planten Wat is de andere naam voor de blauwbes ? MYRTILLE

289 SCHIEREILAND (HET) zeeën en rivieren Waar vind je schiereilanden ? PRESQU'ILE / PENINSULE

290 CANYONING bergen en vulkanen Weet je waar canyoning is uitgevonden ? CANYONING

291 WOLK (DE) aarde en klimaten Wat vertellen de wolken ons ? NUAGE

292 KUST (DE) zeeën en rivieren Wat is de kust ? COTE

293 TAMME KASTANJE (DE) bomen en planten Worden tamme kastanjebomen oud ? CHATAIGNE

294 DEMOISELLE (DE) bergen en vulkanen Wat zijn demoisellen ? DEMOISELLE

295 EVENAAR (DE) aarde en klimaten Wat is de evenaar ? EQUATEUR

296 JUPITER luchtruim en heelal Wat is Jupiter ? JUPITER

297 WOL (DE) energie en hulpbronnen Waarvan wordt wol gemaakt ? LAINE

298 DUIZENDPOOT (DE) dieren Hoeveel poten heeft een duizendpoot ? MILLE-PATTES/SCOLOPENDRE

299 VOGEL (DE) dieren Waarom worden sommige vogels beschermd ? OISEAU

300 PELIKAAN (DE) dieren Waarom heeft een pelikaan zo'n grote keelzak ? PELIKAN

301 ZWITSERLAND volkeren van de wereld Waarom is Zwitserland zo beroemd ? SUISSE

302 VENUS luchtruim en heelal Staat Venus dichtbij de aarde ? VENUS

303 SURFEN (HET) zeeën en rivieren Kan je surfen op volle zee ? SURF / PLANCHE A VOILE

304 BLIKSEM (DE) aarde en klimaten Maakt de bliksem geluid ? ECLAIR

305 BELGIE volkeren van de wereld Hoort België bij Europa ? BELGIQUE

306 KOREN (HET) energie en hulpbronnen Waarvan wordt meel gemaakt ? BLE

307 ONDERGAANDE ZON (DE) luchtruim en heelal Waar gaat de zon onder ? SOLEIL COUCHANT

308 ECOSYSTEEM (HET) ik zorg goed voor onze aarde Wat is het ecosysteem ? ECOSYSTEME

309 IJSBEER (DE) dieren Waar leven ijsberen ? OURS BLANC

310 VERENIGDE STATEN volkeren van de wereld Hoeveel staten hebben de Verenigde Staten ? ETATS-UNIS (D'AMERIQUE)

311 LANGLAUFEN (HET) bergen en vulkanen Wat is langlaufen ? SKI DE FOND

312 KOALA (DE) dieren Waar leeft de koala ? KOALA

313 ZWEEFVLIEGTUIG (HET) luchtruim en heelal Hoe komt een zweefvliegtuig vooruit ? PLANEUR

314 FIRN (DE) bergen en vulkanen Wat is een firn ? NEVE

315 WATERVAL (DE) zeeën en rivieren Wat is een waterval ? CASCADE
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316 ELEKTRICITEITSCENTRALE energie en hulpbronnen Wat is een elektriciteitscentrale ? CENTRALE ELECTRIQUE

317 KOMEET (DE) luchtruim en heelal Wat is de komeet van Halley ? COMETE

318 DOLFIJN (DE) dieren Is de dolfijn een vis ? DAUPHIN

319 FJORD (DE/HET) zeeën en rivieren Wat is een fjord ? FJORD

320 WEEKDIER (HET) dieren Weet je wat een weekdier is ? MOLLUSQUE

321 ZWEDEN volkeren van de wereld Waar ligt Zweden ? SUEDE

322 ZEEBODEM (DE) zeeën en rivieren Is er leven mogelijk op de bodem van de zee ? FONDS MARINS

323 OLIFANT (DE) dieren Hoeveel soorten olifanten zijn er ? ELEPHANT

324 WILG (DE) bomen en planten Waar groeien wilgen ? SAULE

325 MELKWEG (DE) luchtruim en heelal Wat is een melkweg ? VOIE LACTEE

326 ROME volkeren van de wereld Wat is de hoofdstad van Italië ? ROME

327 MAGNEET (DE) energie en hulpbronnen Wat is het kenmerk van een magneet ? AIMANT

328 STRUISVOGEL (DE) dieren Hoe hard kan een struisvogel lopen ? AUTRUCHE

329 PAARD (HET) dieren Waarom is een paard je vriend ? CHEVAL

330 PAD (DE) dieren Weet je wanneer padden kwaken ? CRAPAUD

331 KROKODIL (DE) dieren Tot welke familie behoort de krokodil ? CROCODILE

332 STER (DE) luchtruim en heelal Waarom fonkelen de sterren ? ETOILE

333 ZWAARTEKRACHT (DE) aarde en klimaten Wat is zwaartekracht ? PESANTEUR - GRAVITATION

334 COMPUTER (DE) energie en hulpbronnen Hoe werkt een computer ? ORDINATEUR

335 LICHT (HET) bomen en planten Waarom hebben planten licht nodig ? LUMIERE

336 NOORDPOOL (DE) woestijnen en bossen Wat is de Noordpool ? POLE NORD

337 APPEL (DE) bomen en planten Welk fruit wordt het meest geteeld ? POMME

338 WINTERSPORT (DE) bergen en vulkanen Wat zijn wintersporten ? SPORT D'HIVER

339 BEKLIMMING (DE) bergen en vulkanen Weet je wat een beklimming is ? ESCALADE - ASCENSION

340 BOOT (DE) zeeën en rivieren Hoe werkt een motorboot ? BATEAU

341 GELUID (HET) ik zorg goed voor onze aarde Waarom is het belangrijk geluid te beperken ? BRUIT

342 KAJAK (DE) zeeën en rivieren Weet je wat een kajak is ? KAYAK

343 MEER (HET) zeeën en rivieren Wat is een meer ? LAC

344 INDIA volkeren van de wereld Spreken de mensen in India meerdere talen ? INDES

345 KONIJN (HET) dieren Zijn konijnen zeldzaam ? LAPIN

346 KOFFIE (DE) energie en hulpbronnen Waar groeit koffie ? CAFE

347 DEN (DE) bomen en planten Bij welke familie hoort de den ? PIN

348 RUSLAND volkeren van de wereld Is Rusland het grootste land van de wereld ? RUSSIE

349 DONDER (DE) aarde en klimaten Wanneer buldert de donder ? TONNERRE

350 DAL (HET) bergen en vulkanen Wat is een dal ? VALLEE
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351 AFRIKA aarde en klimaten Wat is het warmste continent ? AFRIQUE

352 AUSTRALIË volkeren van de wereld Is Australië inderdaad een continent-eiland ? AUSTRALIE

353 BIG BANG luchtruim en heelal Wat is de big bang ? BIG BANG

354 PEEN(DE)/WORTELTJE(HET) bomen en planten Wat is een peen ? CAROTTE

355 EUROPESE UNIE (DE) volkeren van de wereld Wat is de Europese Unie ? UNION EUROPEENNE

356 UIL (DE) dieren Bij welke familie hoort de uil ? HIBOU

357 HYENA dieren Waarom vinden mensen hyena's wreed ? HYENE

358 STERRENNEVEL (DE) luchtruim en heelal Wat is een sterrennevel ? NEBULEUSE

359 PAMPA (DE) woestijnen en bossen Wat is een pampa ? PAMPA

360 TEMPERATUUR (DE) aarde en klimaten Hoe worden temperaturen gemeten ? TEMPERATURE

361 TORNADO (DE) aarde en klimaten Wat is een tornado ? TORNADE - CYCLONE

362 ERUPTIE (DE) bergen en vulkanen Wat gebeurt er bij een vulkanische eruptie ? ERUPTION

363 AMANDELBOOM (DE) bomen en planten Welke vrucht groeit aan de amandelboom ? AMANDIER

364 DROOGTEWOUD (HET) woestijnen en bossen Wat is een droogtewoud ? FUTAIE ???

365 GNOE (DE) dieren Waarom trekken gnoes rond ? GNOU

366 HALFROND (HET) aarde en klimaten Weet je wat een halfrond is ? HEMISPHERE

367 ASPERGE (DE) bomen en planten Waar groeien asperges ? ASPERGE

368 HERT (HET) dieren Wat draagt een hert op zijn kop ? CERF

369 ARIDE KLIMAAT (HET) aarde en klimaten Wat is een aride klimaat ? CLIMAT ARIDE

370 PIJNBOS (HET) woestijnen en bossen Weet je wat een pijnbos is ? PINEDE

371 KLETTEREN-ROTSKLIMMEN bergen en vulkanen Wat is kletteren ? VARAPPE - ESCALADE

372 MARETAK (DE) bomen en planten Waar groeit de maretak ? GUI

373 ERG (DE) woestijnen en bossen Wat is een erg ? ERG

374 BOBSLEE (DE) bergen en vulkanen Op wat voor ondergrond kan je bobsleeën ? BOBSLEIGH

375 ONTSTAAN (HET) aarde en klimaten Hoe is de aarde ontstaan ? NAISSANCE

376 WILDE JONGEN (DE) dieren Wat zijn wilde jonge dieren ? JEUNES FAUVES

377 KORENBLOEM (DE) bomen en planten Waar vind je korenbloemen ? BLEUET

378 HAAI (DE) dieren Moet je bang zijn voor haaien ? REQUIN

379 PAKIJS (HET) zeeën en rivieren Is er leven op het pakijs ? BANQUISE

380 GERANIUM (DE) bomen en planten Waarom zijn er zoveel geraniums ? GERANIUM

381 IJS (HET) energie en hulpbronnen Waarvoor wordt ijs gebruikt ? GLACE

382 VIS (DE) dieren Weet je hoeveel soorten vissen er zijn ? POISSON

383 OLIJFBOOM (DE) bomen en planten Waar groeit de olijfboom ? OLIVIER

384 STILLE OCEAAN (DE) zeeën en rivieren Wat is de diepste oceaan ter wereld ? OCEAN PACIFIQUE

385 KNOP (DE) bomen en planten Wanneer komen de knoppen te voorschijn ? BOURGEON
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386 JONGE DIER (HET) dieren Hebben jonge dieren last van de kou ? JEUNE ANIMAL

387 BAMBOE (DE) bomen en planten Waar groeit bamboe ? BAMBOU

388 ZEILWAGEN (DE) zeeën en rivieren Hoe komt een zeilwagen vooruit ? CHAR A VOILE

389 ALGERIJE volkeren van de wereld Wat is het grootste land aan de Middellandse Zee ? ALGERIE

390 BIET (DE) bomen en planten Waarom worden er bieten verbouwd ? BETTERAVE

391 BERGSTORTING (DE) bergen en vulkanen Weet je wat een bergstorting is ? EBOULEMENT

392 OOIEVAAR (DE) dieren Is de ooievaar een trekvogel ? CIGOGNE

393 IJSLAND woestijnen en bossen Weet je wat de naam Ijsland betekent ? ISLANDE

394 VRIJ DUIKEN (HET) zeeën en rivieren Wat is vrij duiken ? PLONGEE LIBRE

395 AAP (DE) dieren Weet je hoeveel soorten apen er zijn ? SINGE

396 MOS (HET) bomen en planten Waar groeit mos ? MOUSSE

397 CEDER (DE) bomen en planten Wat is een ceder ? CEDRE

398 PAREL (DE) dieren Welke schelpen bevatten parels ? PERLE

399 GESTEENTE (HET) aarde en klimaten Hoe weet je hoe oud gesteente is ? PIERRE

400 BINNENSCHIPPER(DE) zeeën en rivieren Weet je wat een binnenschipper is ? BATELIER

401 WOESTIJNDIER (HET) dieren Leven er dieren in de woestijn ? ANIMAL DU DESERT

402 BERGBEKLIMMER (DE) bergen en vulkanen Waar is de uitrusting van een bergbeklimmer voor ? ALPINISTE

403 KAMPERFOELIE (DE) bomen en planten Waarom wordt kamperfoelie geplant ? CHEVREFEUILLE

404 AFVALSTOF (DE) ik zorg goed voor onze aarde Wat is het kenmerk van giftige afvalstoffen ? DECHET

405 VUUR (HET) energie en hulpbronnen Weet je hoe vuur ontstaat ? FEU

406 DUIF (DE) dieren Wat is duivenmelk ? COLOMBE - PIGEON

407 GROENLAND woestijnen en bossen Is Groenland echt een eiland ? GROENLAND

408 AARDGAS (HET) energie en hulpbronnen Hoe wordt aardgas vervoerd ? GAZ NATUREL

409 IERLAND woestijnen en bossen Bij welke eilandengroep hoort Ierland ? Irlande

410 QUEBEC volkeren van de wereld Is Quebec een land ? QUEBEC

411 VARKEN (HET) dieren Weet je hoe een baby varken heet ? COCHON

412 ANDES bergen en vulkanen Weet je waar de Andes ligt ? ANDES

413 FRANKRIJK volkeren van de wereld Weet je waar Frankrijk ligt ? France

414 ATOOM (HET) energie en hulpbronnen Weet je wat een atoom is ? ATOME

415 SOJA (DE) energie en hulpbronnen Wat is soja ? SOJA

416 TUNNEL (DE) bergen en vulkanen Hoe kan je een berg doorkruisen ? TUNNEL

417 ZEETRANSPORT (HET) ik zorg goed voor onze aarde Is zeetransport veilig ? TRANSPORT MARITIME

418 POOLKLIMAAT (HET) aarde en klimaten Wat is kenmerkend voor een poolklimaat ? CLIMAT POLAIRE

419 GROT (DE) aarde en klimaten Weet je wat een onderaardse grot is ? GROTTE

420 GANS (DE) dieren Hoe heet het geluid dat ganzen maken ? OIE
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421 DEPRESSIE (DE) aarde en klimaten Wat is een depressie ? DEPRESSION

422 ONTBOSSING (DE) ik zorg goed voor onze aarde Hoe wordt ontbossing voorkomen ? DEBOISEMENT/DEFORESTATION

423 AFRIKALANDSCHAP (HET) woestijnen en bossen Wat voor landschappen zijn er in Afrika ? PAYSAGE AFRICAIN

424 CHALET (HET) bergen en vulkanen Hoe kom je in een chalet de winter door ? CHALET

425 KLIMPLANT (DE) bomen en planten Hoe klimmen planten ? PLANTE GRIMPANTE

426 SCHILDPAD (DE) dieren Ken je de Hermannschildpad ? TORTUE

427 MADAGASKAR woestijnen en bossen Weet je waar Madagaskar ligt ? MADAGASCAR

428 EXCURSIE (DE) ik zorg goed voor onze aarde Wat is een excursie ? EXCURSION

429 GOM (HET) energie en hulpbronnen Waar komt gom vandaan ? GOMME

430 VOGEZEN bergen en vulkanen Weet je waar de Vogezen liggen ? VOSGES

431 POMPEI ik zorg goed voor onze aarde Waarom is Pompeï zo beroemd ? POMPEI

432 MONACO volkeren van de wereld Is Monaco een land ? MONACO

433 SIBERIE woestijnen en bossen Waar ligt Siberië ? SIBERIE

434 YOSEMITEPARK (HET) ik zorg goed voor onze aarde Waar ligt het Yosemitepark ? PARC YOSEMITE

435 ACROBATISCHE DIER (HET) dieren Welke dieren zijn acrobaten ? ANIMAL-ACROBATE

436 ANTARCTICA aarde en klimaten Weet je wat het koudste continent is ? ANTARCTIQUE

437 KOOL bomen en planten Wat is kool ? CHOU

438 WRAK (HET) zeeën en rivieren Wat is een wrak ? EPAVE

439 ESDOORN bomen en planten Waar groeit de esdoorn ? ERABLE - SYCOMORE

440 ZOOGDIER (HET) dieren Hoeveel zoogdieren zijn beschermd ? MAMMIFERE

441 LUCHTVERKEER (HET) luchtruim en heelal Wie regelt het luchtverkeer ? TRAFIC AERIEN

442 HONG KONG volkeren van de wereld Is Hong Kong een stad ? HONG KONG

443 ORKA dieren Wat eet de orka ? ORQUE - EPAULARD

444 FAMILIE volkeren van de wereld Wat is en familie ? FAMILLE

445 REG woestijnen en bossen Wat is een reg ? REG

446 TUNESIË volkeren van de wereld Op welk continent ligt Tunesië ? TUNISIE

447 GIPS (HET) energie en hulpbronnen Wat is gips ? PLATRE - GYPSE

448 ANTICYCLOON aarde en klimaten Weet je wat een anticycloon is ? ANTICYCLONE

449 KOKOSPALM bomen en planten Waar groeien kokospalmen ? COCOTIER

450 SLAK dieren Hoe komt de slak vooruit ? LIMACE

451 ZEEMANSKNOOP zeeën en rivieren Wat zijn zeemansknopen ? NŒUD MARIN

452 SPINAZIE bomen en planten Waar wordt spinazie verbouwd ? EPINARD

453 LUCHTMASSA aarde en klimaten Staat de lucht die je inademt stil ? MASSE ATMOSPHERIQUE

454 TEXAS woestijnen en bossen Is Texas de naam van een stad ? TEXAS

455 KLIMOP (HET) bomen en planten Hoe klimt de klimop langs de muren ? LIERRE
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456 NEST (HET) dieren Waarom bouwen vogels nesten ? NID

457 WORTEL bomen en planten Waarom hebben planten wortels ? RACINE

458 YELLOWSTONE ik zorg goed voor onze aarde Wat was het eerste natuurreservaat ? YELLOWSTONE

459 BOA dieren Hoe eet een boa ? BOA

460 SINAÏ woestijnen en bossen Weet je waar de Sinaï ligt ? SINAÏ

461 GEWICHTLOOSHEID luchtruim en heelal Weet je waarom in de ruimte alles zweeft ? APESANTEUR

462 STRO (HET) energie en hulpbronnen Wat is stro precies ? PAILLE

463 OPENBARE WERKEN ik zorg goed voor onze aarde Wat doet de dienst openbare werken ? TRAVAUX PUBLICS

464 OEISTITI dieren Wat zijn de kleinste aapjes ter wereld ? OUISTITI

465 ZONNEBLOEM bomen en planten Waarom draait een zonnebloem ? TOURNESOL

466 VOORSTAD volkeren van de wereld Waar liggen voorsteden ? BANLIEUE

467 VEER dieren Waar zijn veren voor ? PLUME

468 POLYNESIË woestijnen en bossen Is Polynesië een eiland ? POLYNESIE

469 ZONNEWENDE aarde en klimaten Weet je wanneer de zonnewenden zijn ? SOLSTICE

470 REGENWORM - PIER dieren Wat is een andere naam voor regenworm ? VER DE TERRE - LOMBRIC

471 HUISDIER (HET) dieren Hoe heten de jongen van jouw hond en jouw kat ? ANIMAL DOMESTIQUE

472 BAROMETER aarde en klimaten Waar is een barometer voor ? BAROMETRE

473 AARDKORST aarde en klimaten Wat is de aardkorst ? ECORCE TERRESTRE

474 AYERS ROCK woestijnen en bossen Wat is Ayers Rock ? AYERS ROCK

475 ARTISJOK bomen en planten Is de artisjok een bloeiende groente ? ARTICHAUT

476 NATIONALE PARK (HET) ik zorg goed voor onze aarde Wat is een nationaal park ? PARC NATIONAL

477 BRUSSEL volkeren van de wereld Is Brussel een belangrijke stad ? BRUXELLES

478 SLUIS zeeën en rivieren Waar is een sluis voor ? ECLUSE

479 SCHORS bomen en planten Waarom hebben bomen een schors ? ECORCE

480 KERGUELEN woestijnen en bossen Is het warm op de Kerguelen Archipel ? KERGUELEN

481 BERG bergen en vulkanen Hoe ontstaan bergen ? MONTAGNE

482 MAAN luchtruim en heelal Wanneer is de eerste mens op de maan geland ? LUNE

483 GRIMAS dieren Waarom maken dieren grimassen ? GRIMACE

484 ZONNEUITBARSTING luchtruim en heelal Wat zijn zonne-uitbarstingen ? ERUPTION SOLAIRE

485 BLAUWEREGEN bomen en planten Waarom is blauweregen bij tuiniers zo populair ? GLYCINE

486 CHOCOLADE energie en hulpbronnen Wat is het hoofdbestanddel van chocola ? CHOCOLAT

487 ZEEKAART zeeën en rivieren Waar zijn zeekaarten voor ? CARTE MARITIME

488 TENTAKEL dieren Waarvoor dienen tentakels ? TENTACULE

489 CHINA woestijnen en bossen Is China een groot land ? CHINE

490 HOOGTEZIEKTE bergen en vulkanen Wat is hoogteziekte ? MAL DES MONTAGNES

Page 14



Planeet DISNEY

491 IERLAND volkeren van de wereld Waar ligt Ierland ? Irlande

492 PREI bomen en planten Welke delen van een prei kan je eten ? POIREAU

493 MIDDELLANDSE ZEE ik zorg goed voor onze aarde Waardoor wordt de Middellandse Zee bedreigd ? MEDITERRANEE

494 TANZANIA woestijnen en bossen Waar ligt Tanzania ? TANZANIE

495 ZONZIJDE bergen en vulkanen Wat is de zonzijde van een berg ? ADRET (EXPOSE AU SOLEIL)

496 NGORONGORO ik zorg goed voor onze aarde Waar ligt het Ngorongoro reservaat ? NGORONGORO (TANZANIE)

497 HULST bomen en planten Waar kan je hulst plukken ? HOUX

498 WOESTIJNROOS woestijnen en bossen Wat is een woestijnroos ? ROSE DES SABLES

499 VOGELSPIN dieren Wat zijn vogelspinnen ? MYGALE

500 ZURING bomen en planten Wat is zuring ? OSEILLE

501 SCAFANDER zeeën en rivieren Wat is een scafander ? SCAPHANDRE

502 MELKPRODUCT (HET) energie en hulpbronnen Waar komt de melk die we drinken vandaan ? PRODUIT LAITIER

503 VENETIË volkeren van de wereld Waar is Venetië gebouwd ? VENISE

504 DIERENFAMILIE dieren Weet je hoe dieren zijn ingedeeld ? FAMILLE D'ANIMAUX

505 TIJM bomen en planten Wat is tijm ? THYM - SERPOLET

506 CRUISESCHIP zeeën en rivieren Weet je wat een cruiseschip is ? PAQUEBOT DE CROISIERE

507 BAAI zeeën en rivieren Wat is een baai ? BAIE

508 BIZON dieren Hoe vermaakt een bizonjong zichzelf ? BISON

509 NEW YORK volkeren van de wereld Waarom is New York zo beroemd ? NEW YORK

510 VLOEIBARE LUCHT energie en hulpbronnen Wat is vloeibare lucht ? AIR LIQUIDE

511 VLIEGENZWAM bomen en planten Waarom heet deze paddestoel vliegenzwam ? AMANITE TUE-MOUCHES

512 EDELWEISS (HET) bomen en planten Waar groeit edelweiss ? EDELWEISS

513 BERGKETEN bergen en vulkanen Wat is een bergketen ? CHAINE DE MONTAGNES

514 STERRENBEELD (HET) luchtruim en heelal Weet je wat een sterrenbeeld is ? CONSTELLATION

515 ATHENE volkeren van de wereld Van welk land is Athene de hoofdstad ? ATHENES

516 EL NINO ik zorg goed voor onze aarde Wat is El Nino ? EL NINO

517 WASBEER dieren Wast een wasbeer zijn eten ? RATON LAVEUR

518 RHONE zeeën en rivieren Wat is de krachtigste rivier van Frankrijk ? RHONE

519 MOSKOU volkeren van de wereld Weet je waar het Kremlin ligt ? MOSCOU

520 KAMILLE bomen en planten Waarom wordt kamille gekweekt ? CAMOMILLE

521 IBERISCH SCHIEREILAND woestijnen en bossen Waar ligt het Iberisch schiereiland ? PENINSULE IBERIQUE

522 ELEKTRICITEIT energie en hulpbronnen Hoe komt elektriciteit bij ons thuis ? ELECTRICITE

523 CEVENNEN ik zorg goed voor onze aarde Waar liggen de Cevennen ? CEVENNES

524 VACHT dieren Waar is een vacht voor ? FOURRURE

525 BLIZZARD aarde en klimaten Wat is een blizzard ? BLIZZARD
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506 LANDSCHAP (HET) woestijnen en bossen Welke landschappen zijn er in Europa ? PAYSAGE

527 POPULIER bomen en planten Waarom worden populieren geplant ? PEUPLIER

528 ROCKY MOUNTAINS bergen en vulkanen Wat zijn de Rocky Mountains ? MONTAGNES ROCHEUSES

529 MUS dieren Waarom heten mussen huismussen ? MOINEAU

530 PLANEET luchtruim en heelal Lijken alle planeten op elkaar ? PLANETE

531 MOTORBOOT zeeën en rivieren Heb je een bewijs nodig om te mogen varen ? BATEAU A MOTEUR

532 GODSDIENST volkeren van de wereld Wat zijn de belangrijkste monotheïstische godsdiensten ? RELIGION

533 MAGNOLIA bomen en planten Waarom worden magnolia's geplant ? MAGNOLIA

534 GLOEDWOLK bergen en vulkanen Weet je wat een gloedwolk is ? NUEE ARDENTE

535 MOERASPLANT bomen en planten Kunnen planten in moerassen groeien ? PLANTE DE MARAIS

536 BAJKALMEER (HET) ik zorg goed voor onze aarde Waarom moeten we het Bajkalmeer beschermen ? LAC BAÏKAL

537 WOLK aarde en klimaten Waaruit bestaat een storing ? NUAGE

538 ONDERZEEBOOT zeeën en rivieren Hoe vaart een onderzeeboot ? SOUS-MARIN

539 CARIBEN woestijnen en bossen Weet je waar de Cariben liggen ? CARAÏBES

540 FYTOPLANKTON (HET) bomen en planten Wat is fytoplankton ? PHYTOPLANCTON

541 CAMOUFLAGE dieren Wat is camouflage ? CAMOUFLAGE

542 SAVANNE woestijnen en bossen Hoe is het weer in de savanne ? SAVANE

543 AMAZONAS woestijnen en bossen Waar ligt Amazonas ? AMAZONE

544 POOLLICHT (HET) aarde en klimaten Waar zie je poollicht ? AURORE BOREALE

545 KOMPAS (HET) aarde en klimaten Waarvoor dient een kompas ? COMPAS

546 MIST aarde en klimaten Wat is mist eigenlijk ? BROUILLARD

547 KERS bomen en planten Wanneer kan je kersen plukken ? CERISE

548 UITEENDRIJVEN VAN CONTINENTEN aarde en klimaten Wat betekent het uiteendrijven van de continenten ? DERIVE DES CONTINENTS

549 AARDBEI bomen en planten Waar groeien aardbeien ? FRAISE

550 RAKET luchtruim en heelal Hoe vliegt een raket weg ? FUSEE

551 GROTE BEER luchtruim en heelal Weet je hoe de Grote Beer eruit ziet ? GRANDE OURSE

552 BOSWACHTER ik zorg goed voor onze aarde Waar oefent de boswachter zijn beroep uit ? GARDE FORESTIER

553 GENETISCHE MANIPULATIE ik zorg goed voor onze aarde Waarom wordt er genetische manipulatie toegepast ? MANIPULATION GENETIQUE

554 MEXICO volkeren van de wereld Weet je waar Mexico ligt ? Mexique

555 KLAPROOS bomen en planten Is de klaproos een wilde bloem ? COQUELICOT

556 DIAMANT energie en hulpbronnen Waarom is diamant zo duur ? DIAMANT

557 GRAND CANYON woestijnen en bossen Waar bevindt zich de Grand Canyon ? GRAND CANYON

558 ISBA volkeren van de wereld Wat is een isba ? ISBA

559 ITALIË volkeren van de wereld Ken je vijf beroemde steden in Italië ? Italie

560 KETELDAL (HET) bergen en vulkanen Wat is een keteldal ? CIRQUE MONTAGNEUX

Page 16



Planeet DISNEY

561 HAVEN zeeën en rivieren Waarom worden er havens gebouwd ? PORT

562 PRAIRIE woestijnen en bossen Waar vind je grote prairies ? PRAIRIE

563 SCHUILHUT bergen en vulkanen Waarvoor dient een schuilhut ? REFUGE (CABANE)

564 WATERSKI zeeën en rivieren Wat is waterskiën ? SKI NAUTIQUE

565 KLAVER bomen en planten Is klaver een nuttige plant ? TREFLE

566 AARDBEVING aarde en klimaten Hoe meet je de kracht van aardbevingen ? TREMBLEMENT DE TERRE

567 BEVER dieren Tot welke familie behoort de bever ? CASTOR

568 KAMEEL dieren Waarvoor dienen de bulten van de kameel ? CHAMEAU

569 KATOEN (HET / DE) energie en hulpbronnen Waarvoor dient katoen ? COTON

570 GORILLA dieren Waar vind je gorilla's ? GORILLE

571 STERRENKIJKER luchtruim en heelal Waarvoor dient de sterrenkijker ? TELESCOPE

572 MOERAS (HET) zeeën en rivieren Wat is een moeras ? MARAIS

573 GOLF aarde en klimaten Wat is een golf ? VAGUE

574 PARACHUTE luchtruim en heelal Waarom wordt een parachute gebruikt ? PARACHUTE

575 PIRANHA dieren Vallen piranha's grote dieren aan ? PIRANHA

576 SATURNUS luchtruim en heelal Wat is kenmerkend voor de planeet Saturnus ? SATURNE

577 WIJNSTOK energie en hulpbronnen Waarom wordt de wijnstok gekweekt ? VIGNE

578 ZEILBOOT zeeën en rivieren Wat is een zeilboot ? VOILIER

579 NATUURPARK (HET) ik zorg goed voor onze aarde Waar ligt het Parc des Ecrins ? PARC NATUREL

580 KAMELEON (HET;DE) dieren Waarom verandert de kameleon van kleur ? CAMELEON

581 ALASKA woestijnen en bossen Weet je bij welk land Alaska hoort ? ALASKA

582 UIL dieren Wanneer gaat de uil slapen ? HIBOU

583 PAALDORP (HET) zeeën en rivieren Weet je wat een paaldorp is ? CITE LACUSTRE

584 LAPLAND (HET) woestijnen en bossen Is Lapland een land ? LAPONIE

585 MOERBEIBOOM bomen en planten Waar werden moerbeibomen vroeger voor gebruikt ? MURIER

586 WATERVLIEGTUIG (HET) luchtruim en heelal Weet je wat een watervliegtuig is ? HYDRAVION

587 CUBA volkeren van de wereld Is Cuba een eiland ? CUBA

588 OLIJFOLIE energie en hulpbronnen Waar komt olijfolie vandaan ? HUILE D'OLIVE

589 WASSENDE WATER (HET) zeeën en rivieren Wanneer zeg je dat de rivier wast ? CRUE (EAU EN)

590 BRANDNETEL bomen en planten Waarom prikt een brandnetel ? ORTIE

591 LIEVEHEERSBEESTJE (HET) dieren Wat eet het lieveheersbeestje ? COCCINELLE

592 HOUT (HET) energie en hulpbronnen Waar komt hout vandaan ? BOIS (MATIERE)

593 BRONS (HET) energie en hulpbronnen Is brons een natuurlijk metaal ? BRONZE

594 PLATAAN bomen en planten Waar worden platanen geplant ? PLATANE (ARBRE)

595 ESTUARIUM (HET) zeeën en rivieren Weet je wat een estuarium is ? ESTUAIRE
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596 JUNGLE woestijnen en bossen Zijn er nog andere woorden voor jungle ? JUNGLE

597 MADRID volkeren van de wereld Wat is de hoofdstad van Spanje ? MADRID

598 HAGEDIS dieren Is de smaragdhagedis lui ? LEZARD

599 VERVOER (HET) volkeren van de wereld Hoeveel voertuigen zijn er op de wereld ? TRANSPORT

600 GELE RIVIER zeeën en rivieren Ken je de Gele Rivier ? FLEUVE JAUNE

601 VLIEG dieren Hoe kan een vlieg op zijn kop hangen ? MOUCHE

602 TELESCOOP luchtruim en heelal Weet je wat een telescoop is ? TELESCOPE

603 HOOGTE dieren Kunnen dieren op grote hoogte leven ? ALTITUDE / HAUTEUR

604 PERZIK bomen en planten Waar groeien perziken ? PECHE (FRUIT)

605 ENGELAND volkeren van de wereld Waar ligt Engeland ? ANGLETERRE

606 BERINGSTRAAT woestijnen en bossen Waar ligt de Beringstraat ? DETROIT DE BERING

607 DRINKEN dieren Hoe drinken dieren ? BOIRE

608 SNEEUWKANON (HET) bergen en vulkanen Weet je waar een sneeuwkanon voor is ? CANON A NEIGE / ENNEIGEUR

609 BUITENAARDS luchtruim en heelal Bestaan buitenaardse wezens ? EXTRATERRESTRE

610 INSECT (HET) dieren Zijn er veel insecten ? INSECTE

611 MEXICO woestijnen en bossen Welke verschillende landschappen zijn er in Mexico ? MEXIQUE

612 POLDER zeeën en rivieren Weet je wat een polder is ? POLDER

613 ALPINESKIËN (HET) bergen en vulkanen Welke onderdelen heeft het alpineskiën ? SKI ALPIN

614 KUST ik zorg goed voor onze aarde Hoe wordt de kust beschermd ? COTE

615 ATLANTISCHE OCEAAN zeeën en rivieren Tussen welke continenten ligt de Atlantische Oceaan ? OCEAN ATLANTIQUE

616 KREEK zeeën en rivieren Wat is een kreek ? CRIQUE

617 EZEL dieren Waarom balkt een ezel ? EZEL

618 CIPRES bomen en planten Wat is een cipres ? CYPRES

619 ZEEENGTE zeeën en rivieren Wat is een zeeëngte ? DETROIT

620 SCHOOL volkeren van de wereld Is school overal hetzelfde ? ECOLE

621 SINAASAPPEL bomen en planten Waar groeien sinaasappels ? ORANGE

622 SURFPLANK zeeën en rivieren Wat is een surfplank ? PLANCHE A VOILE

623 SATELLIET luchtruim en heelal Wat is een natuurlijke satelliet ? SATELLITE

624 STEPPE woestijnen en bossen Wat is een steppe ? STEPPE

625 VLINDER dieren Waarom heeft een vlinder een zuigsnuit ? PAPILLON

626 ZEBRA dieren Waarom heeft een zebra strepen ? ZEBRE

627 ADELAAR dieren Hoe jaagt een adelaar ? AIGLE

628 CACAO / CHOCOLADE energie en hulpbronnen Waarvan wordt chocolade gemaakt ? CACAO / CHOCOLAT

629 PAUW dieren Wat doet een pauw met zijn staart ? PAON

630 EVENING aarde en klimaten Wat is een dag- en nachtevening ? EQUINOXE
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631 BOS (HET) bomen en planten Zijn bossen overal in de wereld hetzelfde ? BOIS (FORET)

632 FLAMINGO dieren Hoe herken je een flamingo ? FLAMANT ROSE

633 LIBEL dieren Hoe snel vliegt een libel ? LIBELLULE

634 LELIETJE VAN DALEN (HET) bomen en planten Waar groeit het lelietje-van-dalen ? MUGUET

635 ZEELEEUW dieren Hoe komt een zeeleeuw vooruit ? OTARIE / LION DE MER

636 RIJN zeeën en rivieren Waar stroomt de Rijn ? RHIN

637 RIO DE JANEIRO volkeren van de wereld Waar komt de naam Rio de Janeiro vandaan ? RIO DE JANEIRO

638 SLA bomen en planten Waar groeit sla ? SALADE

639 ARCHIPEL zeeën en rivieren Wat is een archipel ? ARCHIPEL

640 STROMING zeeën en rivieren Wat is de stroming ? COURANT

641 SPECERIJ energie en hulpbronnen Waarvoor gebruiken we specerijen ? EPICE

642 AARDVERSCHUIVING bergen en vulkanen Wat is een aardverschuiving ? GLISSEMENT DE TERRAIN

643 KILIMANJARO bergen en vulkanen Wat is de andere naam van de Kilimanjaro ? KILIMANDJARO

644 MIDDELLANDSE ZEE aarde en klimaten Waar ligt de Middellandse Zee ? MEDITERRANEE

645 MINERAAL (HET) energie en hulpbronnen Wat zijn mineralen ? MINERAI

646 WANDELAAR ik zorg goed voor onze aarde Weet jij wat een wandelaar is ? PROMENEUR

647 TOEKAN dieren Heeft een toekan last van zijn grote snavel ? TOUCAN

648 TOENDRA woestijnen en bossen Wat is de toendra ? TOUNDRA (STEPPE ARCTIQUE)

649 GEIT dieren Waarom houden mensen geiten ? CHEVRE

650 WENEN volkeren van de wereld Van welk land is Wenen de hoofdstad ? VIENNE

651 BANANENBOOM bomen en planten Waar groeit de banaan ? BANANIER

652 SCHOOL VISSEN dieren Wat is een school vissen ? BANC DE POISSONS

653 EEND dieren Ken je een veel voorkomende eendensoort ? CANARD

654 HAGEL aarde en klimaten Hoe wordt hagel gevormd ? GRELE

655 MARS luchtruim en heelal Waar ligt de planeet Mars ? MARS

656 MIDDELLANDSE ZEE KLIMAAT(HET) aarde en klimaten Wat is het Middellandse Zee klimaat ? CLIMAT MEDITERRANEEN

657 AFVAL ik zorg goed voor onze aarde Waarom wordt er afval gerecycleerd ? DECHETS

658 PIEK bergen en vulkanen Wat is een piek ? PIC (SOMMET)

659 VOS dieren Waar wonen vossen ? RENARD

660 GEZONDHEID volkeren van de wereld Wat doet men in een ziekenhuis ? SANTE

661 ABRIKOOS bomen en planten Weet je waar de abrikoos oorspronkelijk vandaan komt? ABRICOT

662 DODENVALLEI woestijnen en bossen Waar ligt de Dodenvallei ? VALLEE DE LA MORT

663 BRIESJE (HET) aarde en klimaten Wat is een briesje precies ? PETITE BRISE

664 MILIEUKUNDE ik zorg goed voor onze aarde Waarom is milieukunde belangrijk ? ECOLOGIE

665 SPANJE volkeren van de wereld Waar ligt Spanje ? Espagne

Page 19



Planeet DISNEY

666 GAZELLE dieren Hoe hard kan een gazelle rennen ? GAZELLE

667 VORST aarde en klimaten Wanneer bevriest zoet water ? GEL / GELEE

668 HELIKOPTER luchtruim en heelal Wie heeft de eerste helikopter gemaakt ? HELICOPTERE

669 KANGOEROE dieren Kan een kangoeroe echt boksen ? KANGOUROU

670 LONDEN volkeren van de wereld Van welk land is Londen de hoofdstad ? LONDRES

671 METEORIET luchtruim en heelal Weet je wat meteorieten zijn ? METEORIET

672 RIVIER zeeën en rivieren Weet je waar rivieren in uitmonden ? RIVIERE

673 MUIS dieren Wat eet een grijze muis ? SOURIS

674 HEELAL (HET) luchtruim en heelal Waaruit bestaat het heelal ? UNIVERS

675 DUITSLAND volkeren van de wereld Waar ligt Duitsland ? Allemagne

676 KAT dieren Wat is een straatkat ? CHAT

677 SCHELPDIER (HET) dieren Weet je wat een schelpdier is ? COQUILLAGE

678 KUNSTMEST energie en hulpbronnen Waarvoor dient kunstmest ? ENGRAIS CHIMIQUE / ARTIFICIEL

679 KLIF (HET) zeeën en rivieren Kan je van een klif omlaag springen ? FALAISE

680 HALLOWEEN volkeren van de wereld Waar komt het Halloween feest vandaan ? HALLOWEEN

681 HAMSTER dieren Waarom heeft de hamster zulke dikke wangen ? HAMSTER

682 OVERSTROMING aarde en klimaten Wat is een overstroming ? INONDATION

683 SERING bomen en planten Wat is de sering ? LILAS

684 MONT BLANC bergen en vulkanen Wat is de hoogste top van de Alpen ? MONT BLANC

685 STERRENWACHT luchtruim en heelal Wat is een sterrenwacht ? OBSERVATOIRE

686 ZIJDE energie en hulpbronnen Wie maakt natuurzijde ? SOIE

687 ZILVER (HET) energie en hulpbronnen Wat is zilver ? ARGENT (MINERAI)

688 VIJGENBOOM bomen en planten Waar groeien vijgenbomen ? FIGUIER

689 MIER dieren Weet je dat mieren in kolonies leven ? FOURMI

690 GOBIWOESTIJN woestijnen en bossen Waar ligt de Gobi woestijn ? DESERT DE GOBI

691 WINTERSLAAP dieren Wat is een winterslaap ? HIBERNATION

692 RUIMTEVEER (HET) luchtruim en heelal Waar is een ruimteveer voor ? NAVETTE SPATIALE

693 NIJL zeeën en rivieren Waar stroomt de Nijl ? NIL

694 PLATBODEM zeeën en rivieren Wat is een platbodem ? PENICHE / CHALAND

695 RAFTEN zeeën en rivieren Waar kan je raften ? FAIRE DU RAFTING

696 TAIGA woestijnen en bossen Wat is een taïga ? TAIGA

697 THEE energie en hulpbronnen Waar komt thee vandaan ? THE

698 VIOOLTJE (HET) bomen en planten Zijn viooltjes altijd violet ? VIOLETTE

699 ALPEN bergen en vulkanen Welk bergmassief is het grootste van Europa ? ALPES

700 HERDER bergen en vulkanen Bestaan er nog herders ? BERGER
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701 KAARDEBOL bomen en planten Waar groeien kaardebollen ? CHARDON

702 RIOLERING ik zorg goed voor onze aarde Waarvoor dient de riolering ? EGOUTS

703 SLAK dieren Welk dier verplaatst zich het allerlangzaamst ? ESCARGOT

704 AALBES bomen en planten Waar groeien aalbessen ? GROSEILLE

705 EILAND (HET) zeeën en rivieren Wat is een eiland eigenlijk ? ILE

706 MARGRIET bomen en planten Waar groeien margrieten ? MARGUERITE

707 GOUD (HET) energie en hulpbronnen Waarom is goud zo kostbaar ? OR (MINERAI)

708 BLIKSEMAFLEIDER aarde en klimaten Waarvoor dient een bliksemafleider ? PARATONNERRE

709 SPRINKHAAN dieren Waarom kan de sprinkhaan heel hoog springen ? SAUTERELLE

710 AUVERGNE bergen en vulkanen Wanneer zijn de vulkanen van de Auvergne ontstaan ? AUVERGNE

711 BONSAI bomen en planten Wat is een bonsaï ? BONSAI

712 KAAP HOORN woestijnen en bossen Wat is Kaap Hoorn ? CAP HORN

713 LANDKLIMAAT (HET) aarde en klimaten Wat is een landklimaat ? CLIMAT CONTINENTAL

714 GRIEKENLAND volkeren van de wereld Waarom is Griekenland beroemd ? GRECE

715 JACHTLUIPAARD dieren Is de jachtluipaard een snelheidskampioen ? GUEPARD

716 LAVENDEL bomen en planten Waarvoor wordt lavendel gekweekt ? LAVANDE

717 VISSEN ik zorg goed voor onze aarde Waarom vissen mensen ? PECHER

718 BERGTREKTOCHT bergen en vulkanen Moet je sportief zijn om bergtrektochten te maken ? RANDONNEE EN MONTAGNE

719 RIJST energie en hulpbronnen Is rijst een veelgegeten graansoort ? RIZ

720 RUIMTESTATION (HET) luchtruim en heelal Wat is een ruimtestation ? STATION SPATIALE / ORBITALE

721 KUUROORD (HET) bergen en vulkanen Wat is een kuuroord ? STATION THERMALE

722 TRANSHUMANCE bergen en vulkanen Wat is transhumance ? TRANSHUMANCE
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