
 
Padua (Padova)                                                                                                

Padova is a city with a very long history.  It 

is grounded by the Trojan Antenor. In 1174 

Padua got ruined because of a big fire, 

after that the city was rebuild. In the city 

centre is a large university who can be 

considered as the origin of the humanism. 

Nowadays Padua is a city full of students 

and it has a lot of trademark shops and nice 

ice cream and tea stores . 

 

Ferrara                                                                                               

Ferrara is a cheerful city where you can see 

a lot of cafes and stores. You can also find a 

really nice church (Page 2) The most 

remarkable building is Castello Estense, 

located in the city-centre. It is a building of 

stones with a canal around it, with four 

towers. A regional delicacy is pumpkin with 

filled pasta.  

 

Venice         

Venice is a special city where you can see a 

lot happening at the water. There live 

around 60.000 people, mostly elderly 

people. Younger people prefer to move to 

the mainland. This historical city is sinking 

while the water level is increasing. 

Italian food culture 

The Italians begin their day with a simple 

and little meal. Most of the time it consists 

of a strong espresso with much sugar, 

water or milk and a biscuit or sandwich. 

 

At one p.m. when the school ends, the 

students go to home for a lunch. And the 

workers eat a lunch outside their job (what 

is paid most of the time by the employer). 

They take a warm lunch, mostly pasta, with 

fresh ingredients. 

 

At diner, the Italians have several courses. 

The first course- the Antipasta and Primi- 

where they consume a warm and cold 

meal. Secondly, the main course. Often it 

consists with pasta or pizza. As dessert- 

secondi- they haves some fruits, ice or 

cake.  

 

The Italian kitchen is known by its fresh 

ingredients. Like olive oil, pasta and herbs, 

known throughout the whole world.   

   

 

 

 

 

 

 

 

ROVIGO 

We went to Rovigo in Italy for an exchange 

in the Erasmus+ project.  

We left on the 10th of April in 2016 with 

Sarah Hafez, Vera Engelen, Jo-Anna 

Martens, Lotte Franck, Willy Wingen and 

Tiny Louvenberg. 

 

 

Selfie in Venice! 
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Basilica Cattedrale di San Giorgio                                                          

This beautiful cathedral  is located in the 

centre of Ferrara. The construction was 

started at  1135. It was dedicated to Sain-

George, the patron of the city. It is the most 

biggest, 

religious 

building of the 

city and it’s 

religion i Roman 

Catholic..  

University of Bergamo                                                                   

This university is located 

in Lombardia. At this 

university are even 14.000 

students. You can find 

different studies from 

Business & Management 

to Medicine & Health. 

Berluti: fashion menswear manufacturing 

business                                                           

Berluti produces shoes and bags for rich 

men. The average price is between 1000 

and 2000 euros. But everything is 

handmade! You can 

find the branches of 

this company in 

different big cities 

like New York, Milan, 

London, Paris etc. 

ROVIGO 

 

 

Rovigo is a city located in the North-Italian 

region Veneto. The area around this city is 

named Polesine and it is considered as 

important farming district.  

The city is bordered by river the Adige in 

the North and in the South it is limited by 

the river Po. 

Rovigo has a good connection by train and 

bus with the near city’s Padua, Ferrara and 

Venice. 

. 

 

 

I had a really nice time 

and found many new 

things out about the 

Italian culture and the 

food .                                                     

Lotte 

 

I got a nice experience in Italy and I 

will never forget it. 

Vera 

 

 

 

My experience in Italy 

was unforgettable. The 

people I met and the so 

many new things that I’ve 

learned will stay forever                           

with me. 

                                Sarah   

 

It was a life changing 

experience! 

Jo-Anna 
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Padua (Padova)                                                                                                

Padova is een stad met een zeer lange 

geschiedenis. Hij is gesticht door de Trojaan 

Antenor. In 1174 werd Padua verwoest 

door een grote brand, hierna werd de stad 

herbouwd. Er staat een grote Universiteit 

in het centrum die als de bakermat van het 

humanisme kan worden beschouwd. 

Tegenwoordig is het een studentenstad 

met veel merkwinkels en leuke ijs- en 

theewinkels                                                                                                            

Ferrara                                                                                               

Ferrara is een erg vrolijke stad waar je veel 

terrasjes en winkels tegenkomt. Ook kom 

je er een hele mooie kerk tegen (zie pagina 

2). Het meest opvallende gebouw is 

Castello Estense, in het centrum van de 

stad. Dit is een stenen gebouw 

waaromheen een gracht ligt, met vier 

torens. Een regionale lekkernij is pompoen 

met gevulde pasta .                                                                                                                                                                       

Venice                                                                                                  

Venetië is een bijzondere stad waar veel via 

het water wordt gedaan. Er wonen 

ongeveer 60.000 mensen, meestal 

ouderen. Jongeren verhuizen liever naar 

het vaste land. Deze historische stad is aan 

het zinken terwijl de waterspiegel aan het 

stijgen is. 

 

Italiaanse eetgewoonten 

De Italianen beginnen hun dag met een 

bescheiden maaltijd: de meesten nemen 

een kop sterke espresso met veel suiker en 

melk of water en een klein broodje of 

koekje.  

Als school is geëindigd gaan de kinderen 

naar huis om een warme lunch te 

benuttigen wat meestal een pasta gerecht 

is.  De werknemers gaan dan buiten hun 

werk warm lunchen wat vaak is bekostigd 

door de werkgever.  

 

Met het diner 

nemen de 

Italianen het 

heel nauw. Ze 

hebben 

meerdere 

gangen: Een antipasta, waarbij een koud 

voorgerecht wordt genuttigd om de eetlust 

te wekken. Daarna volgt een Primi, een 

warm voorgerecht en als hoofdgerecht- de 

Secondi. Italianen hebben meestal pasta of 

pizza als hoofdgerecht. Als laatste volgt het 

dessert-een Secondi- waarbij je kunt 

denken aan ijs of zoetig gebak (da dolci). 

 

De Italiaanse keuken staan bekend om hun 

verse ingrediënten, zoals de olijven of 

olijfolie. Die wereldbekend zijn.  

ROVIGO 

Wij zijn naar Rovigo in Italië geweest voor 

een uitwisseling in het Erasmus+ project. 

We vertrokken op 10 april 2016 met Sarah 

Hafez, Vera Engelen, Jo-Anna Martens, 

Lotte Franck, Willy Wingen en Tiny 

Louvenberg. 

 

 

 

Wij in Venetië! 

Wij in Venetië! 
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Basilica Cattedrale di San Giorgio                                                          

Deze prachtige kathedraal is gelegen in het 

centrum van Ferrara. De bouw is begonnen 

op 1135. Het was toegeweid aan Saint 

George, de beschermheer van de stad. Het 

is het grootste 

religieuze 

gebouw van de 

stad en het 

geloof is 

romaans-katholiek.  

Universiteit van Bergamo                                                                   

Deze universiteit is 

gelegen in Lombardije. Op 

deze universiteit zitten 

maar liefst 14.000 

studenten. Je vindt er 

verschillende studies van 

Business & Management 

tot Medicine & Health.  

Berluti: fashion menswear manufacturing 

business                                                           

Berluti produceert schoenen en tassen voor 

rijke mannen. De gemiddelde prijs is tussen 

de 1000 en 2000 euro. Wel is alles met de 

hand gemaakt. Je kunt de fillialen van dit 

bedrijf vinden in verschillende steden zoals, 

New York, Milaan, 

Londen, Parijs etc.  

ROVIGO 

 

 

Rovigo is een stad in de Noord-Italiaanse 

regio Veneto. Het gebied rondom de stad 

heeft de naam Polesine en het wordt 

gezien als een belangrijk landbouwgebied.           

De stad wordt in het noorden begrensd 

door de rivier de Adige en in het zuiden 

door de rivier de Po.                                          

Rovigo heeft goeie verbindingen met de 

nabijgelegen steden Padua, Ferrara en 

Venetië.  

 

 

 

Ik heb het heel gezellig 

gehad en ik ben heel 

veel te weten gekomen 

over de Italiaanse 

cultuur en het eten                                           

Lotte 

 

Ik heb een mooie ervaring 

opgedaan in Italië die ik zeker 

nooit meer ga vergeten!         

Vera 

                               

Mijn ervaring in Italië is 

onvergetelijk. De 

mensen die ik daar heb 

ontmoet en de nieuwe 

dingen die ik hebben 

geleerd zullen me lang 

bijblijven 

                                 Sarah 

Door deze uitwisseling 

ben ik heel veel leuke 

dingen te weten 

gekomen over Italië!    

Jo-Anna 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwirqcCPxfLMAhXL7hoKHZmIAyUQjRwIBw&url=http://www.panoramio.com/photo/11348642&psig=AFQjCNGhNK55mPijoa1vr_qOhLZcaVlYWg&ust=1464173404690763
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixrN3OxfLMAhUF0xoKHfYlCjoQjRwIBw&url=http://temi.repubblica.it/guide-lavoro-e-master/2008/09/26/universita-degli-studi-di-bergamo/&psig=AFQjCNGfAeZWcOSvkN9IRpsujO9Y03GfGg&ust=1464173535296325
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy4er0k_DMAhXJvxQKHaPWAXgQjRwIBw&url=http://www.socalgreenrealestateblog.com/rovigo-italy-home-of-europe%E2%80%99s-largest-solar-power-plant-%E2%80%93-new-eco-destination/&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNHWd5aP45vp8GrjXBRMsZxNtk2Dlg&ust=1464091470036512

