De Europese landen
De Europese Unie bestaat uit 28 lidstaten met elk hun eigen kenmerken, taal en
cultuur. Europa erkent die verschillen als een bron van rijkdom. Het motto van de
EU is dan ook: ‘In verscheidenheid verenigd’.
In ronde 2 leren de kinderen de Europese lidstaten kennen aan de hand van hun
munt, belangrijke monumenten, nationale specialiteiten, enz.
Meer informatie over de Europese lidstaten vindt u via de website van de Europese
Unie: De Europese landen.

De landen van de EU
Land 1: België
 hoofdstad: Brussel
 lid sinds 1951
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o Manneke Pis is een klein beeldje dat in Brussel staat van
een jongetje dat staat te plassen
o Atomium: een monument in Brussel dat bestaat uit negen
bollen en één elementaire cel voorstelt
o Belgen eten heel graag frietjes
o België staat bekend voor de vele bieren die hier gebrouwen
worden
o Strips zijn typisch Belgisch, denk maar aan Suske & Wiske,
Jommeke, Kiekeboe, ...

Land 2: Luxemburg
 hoofdstad: Luxemburg
 lid sinds 1951
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o Luxemburg in het ‘Luxemburgs’ is ‘Lëtzebuerg’
o Heel klein land (2.586km² vs België: 30.528km²)
o Schengenverdrag: een belangrijk Europees Verdrag om de
grenzen open te stellen, werd ondertekend in Schengen
o Luxemburg is gekend voor de vele bruggen land
o Processie van Echternach: In Echternach wordt jaarlijks
een processie gehouden, ook wel de ‘spring’processie omdat
de deelnemers naar voor springen, van het ene been op het
andere terwijl ze met elkaar verbonden zijn met witte
zakdoeken

Land 3: Nederland
 hoofdstad: Amsterdam
 lid sinds 1951
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o Nederland is gekend voor de tulpen
o vlak land waar veel gefietst wordt
o omdat het een vlak land is, is er veel wind en dus ook
molens

o
o

De Nederlanders eten graag kaas. Goudakaas is een
typische kaas van Nederland
Klompen zijn een houten schoenen die vroeger veel
werden gedragen door boeren. Ze zijn erg typisch voor
Nederland

Land 4: Frankrijk
 hoofdstad: Parijs
 lid sinds 1951
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o Eiffeltoren: hoogste toren in Parijs (317m), volledig in
metaal
o De Fransen eten graag stokbrood met kaas
o Petanque is een typische Franse sport
o De Ronde van Frankrijk is een jaarlijkse wielerwedstrijd
die wereldwijd aandacht krijgt
o Frankrijk is gekend voor haar vele wijnstreken en bekende
wijnen

Land 5: Duitsland
 hoofdstad: Berlijn
 lid sinds 1951
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o Brandenburgse Poort in Berlijn is erg bekend, ook door de
historische gebeurtenissen die hier gebeurd zijn
o Adelaar: traditioneel symbool in voor Duitse soevereiniteit
o bier, worst en zuurkool
o Albert Einstein is een bekende Duitse geleerde.
o Duitsland heeft een sterke auto-industrie (vb: BMW, VW,
Mercedes)

Land 6: Italië
 hoofdstad: Rome
 lid sinds 1951
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o pizza en pasta
o het Colosseum is een groot Romeins amfitheater in Rome
o de toren van Pisa is een klokkentoren die hoort bij de
Kathedraal van Pisa. De toren staat al sinds de 11e eeuw
scheef
o de Vespa is een Italiaanse brommer
o Pinokkio is een houten pop die tot leven komt.
Oorspronkelijk was het een verhaal in een boek. Walt
Disney heeft het verfilmd

Land 7: Verenigd Koninkrijk
 hoofdstad: Londen
 lid sinds 1973
 munteenheid: Pond
 landenweetjes:
o Big Ben is de bijnaam van de grote klok van het Engels
parlement in Londen
o De bolhoed is van oorsprong een Engels hoofddeksel en
wordt nog steeds sterk gelinkt aan het VK
o De Engelsen zijn erg dol op thee. In de namiddag houden
ze ‘tea time’ met kleine boterhammetjes en gebakjes
o In het Engelse straatbeeld, vooral in Lonen, zie je vele rode
dubbeldekbussen en telefooncellen
o Cricket is een typische Engelse balsport

Land 8: Ierland
 hoofdstad: Dublin
 lid sinds 1973
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o Rugby is een heel populaire sport in Ierland
o Het klaverblad is een nationaal symbool
o Over Ierland wordt soms gezegd dat er meer schapen dan
Ieren zijn. De vele groene heuvels zijn dan ook ideaal voor
schapen
o Guinness is een Iers donker bier
o St. Patricks Day is de nationale feestdag op 17 maart, dan
wordt alles groen

Land 9: Denemarken
 hoofdstad: Kopenhagen
 lid sinds 1973
 munteenheid: kroon
 landenweetjes:
o Legoland: lego is afkomstig uit Denemarken
o In Kopenhagen is er een bekend beeld van de Kleine
Zeemeermin
o Deel van Scandinavië
o Denemarken is een erg plat land
o De Vikingen zijn de voormalige inwoners van
Denemarken

Land 10: Griekenland
 hoofdstad: Athene
 lid sinds 1986
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o Griekenland is gekend voor haar dorpen met alleen maar
witte huizen en blauwe daken
o De Olympische spelen werden voor het eerst
georganiseerd in de Griekse stad Olympia
o de Akropolis is een tafelberg in Athene waarop het
Parthenon werd gebouwd, een tempel voor de Griekse
godin Athena
o de sirtaki is een Griekse volksdans
o fetakaas, olijven, ...

Land 11: Portugal
 hoofdstad: Lissabon
 lid sinds 1986
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o Porto (de drank)
o Ontdekkingsreizigers: vele ontdekkingsreizigers waren
Portugezen
o Portugal is er geliefd bij surfers, de lange kustlijn biedt vele
mogelijkheden
o de rivier de Taag mondt uit in Portugal
o de kleurrijke haan Barcelo is één van de nationale
symbolen en een bekende legende. De haan staat symbool
voor ‘onvoorstelbaar geluk’.

Land 12: Spanje
 hoofdstad: Madrid
 lid sinds 1986
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o Stierengevechten
o Paella is een typische Spaans gerecht
o Sinterklaas woont in Spanje
o Flamenco is een typische Spaanse dans met ritmisch getik
van de schoenen, of handengeklap
o Siësta: in Spanje is het een gewoonte om in de namiddag,
op het heetste moment van de dag een dutje te doen

Land 13: Oostenrijk
 hoofdstad: Wenen
 lid sinds 1995
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o de Alpen, bergketen
o Strauss en Mozart zijn bekende componisten uit Oostenrijk
o Skiën is een populaire sport in Oostenrijk. Vele
buitenlanders gaan naar Oostenrijk voor de wintersport.
o Wiener schnitzl
o Sissi, ofwel Elisabeth in Beieren (Sissi was haar bijnaam),
was Keizerin van Oostenrijk in de 18e eeuw. In de jaren ‘50
werd een heel populaire filmtrilogie gemaakt over haar
prinsessenleven.

Land 14: Zweden
 hoofdstad: Stockholm
 lid sinds 1995
 munteenheid: Zweedse kroon
 landenweetjes:
o Pippi Langkous woont in Zweden
o Zweden is het land van de Vikingen
o deel van Scandinavië
o Nobelprijs > Alfred Nobel is een Zweed
o ‘Smörgåsbord’ is een typische Zweedse feestmaaltijd met
vier gangen.

Land 15: Finland
 hoofdstad: Helsinki
 lid sinds 1995
 munteenheid: euro (2002)
 landenweetjes:
o veel sneeuw en koude, donkere winters
o de Kerstman woont in Finland
o Lapland is een regio in het noorden van Scandinavië
waarvan een groot deel in Finland ligt
o weinig inwoners voor een groot land
o Noorderlicht

Land 16: Estland
 hoofdstad: Tallinn
 lid sinds 2004
 munteenheid: euro (2011)



landenweetjes:
o Uitvinders Skype
o deel van de ‘Baltische staten’
o Vana Toomas (‘Oude Thomas’) is symbool van Tallinn op
topje van het stadhuis en hij is bewaker van de stad
o de nationale vogel van Estland is de zwaluw

Land 17: Letland
 hoofdstad: Riga
 lid sinds 2004
 munteenheid: euro (2014)
 landenweetjes:
o deel van de ‘Baltische staten’
o bekend voor zangfeesten
o traditionele klederdracht
o er wordt veel geschommeld door kinderen
o vrijheidsmonument in Riga (vrouw die 3 sterren in de
lucht houdt). De Letten noemen haar Milda.

Land 18: Litouwen
 hoofdstad: Vilnius
 lid sinds 2004
 munteenheid: Litas
 landenweetjes:
o Amber (barnsteen) waarmee juwelen gemaakt worden
o deel van de ‘Baltische staten’
o basketbal is er een erg populaire sport
o koude winters: in de winter vriest het permanent
o toren van Gediminas is het meest prominente gebouw in
Vilnius

Land 19: Polen
 hoofdstad: Warschau
 lid sinds 2004
 munteenheid: Zloty
 landenweetjes:
o Wodka
o het wapen van Polen is de witte adelaar
o bizons
o Wereldoorlog II en concentratiekampen
o Geboorteland van astronoom Copernicus en componist
Chopin

Land 20: Tsjechië
 hoofdstad: Praag
 lid sinds 2004
 munteenheid: kroon
 landenweetjes:
o Vroeger deel van Tsjecho-Slowakije
o Praag met de bekende Karelsbrug
o matroesjka poppetjes
o uitvinders van de Pils
o populair land om te skiën
o er wordt veel bronwater geproduceerd

Land 21: Slowakije
 hoofdstad: Bratislava
 lid sinds 2004
 munteenheid: euro (2009)
 landenweetjes:
o Vroeger deel van Tsjecho-Slowakije
o de Karpaten (bergketen)
o Op het wapenschild staan drie heuvels die bergen
symboliseren in Slowakije. Op de hoogste berg staat het
kruis van Lotharingen.
o koolsoep met worst
o veel ski-oorden

Land 22: Hongarije
 hoofdstad: Boedapest
 lid sinds 2004
 munteenheid: Forint
 landenweetjes:
o Donau
o Goulash
o het land heeft geen kustlijn maar wel 7 buurlanden
o Rubiks kubus uitgevonden door Hongaar Ernõ Rubik
o het imposante parlementsgebouw in Boedapest staat
symbool voor Hongarije en is één van de meest
indrukwekkende in de wereld, ...

Land 23: Slovenië
 hoofdstad: Ljubljana
 lid sinds 2004
 munteenheid: euro (2007)



landenweetjes:
o Deel van ex-Joegoslavië
o hun hoogste berg de ‘Triglav’ staat ook op de vlag
o veel overblijfselen Wereldoorlog I
o meer van Bled met eilandje waar Mariakerk uit de 9e eeuw
staat.
o typische ‘potica’ walnotentaart

Land 24: Malta
 hoofdstad: Valletta
 lid sinds 2004
 munteenheid: euro (2008)
 landenweetjes:
o Typische gekleurde bootjes
o Het ridderkruis wordt ook wel het ‘Maltezer’ kruis of het
kruis van Malta genoemd. (zie ook vlag)
o ex-kolonie van het Verenigd Koninkrijk, auto’s rijden er
links
o veel kerken
o Italiaanse keuken

Land 25: Cyprus
 hoofdstad: Nicosia
 lid sinds 2004
 munteenheid: euro (2008)
 landenweetjes:
o Een eiland gekend om te duiken, met veel zon
o geboorteplaats van Aphrodite, godin van de liefde
o het eiland is in 2 delen gesplitst (Grieks/Turks) en alleen
het Griekse deel is EU-lid
o ex-kolonie van het Verenigd Koninkrijk, men rijdt er links
o Idool van Pomos is een beeldje uit de kopertijd, 3000 jaar
voor Christus, gevonden in het dorp Pomos in Cyprus

Land 26: Roemenië
 hoofdstad: Boekarest
 lid sinds 2004
 munteenheid: Leu
 landenweetjes:
o Kasteel van graaf Dracula
o een van de armere EU-lidstaten
o zigeuners & Karpaten
o veel natuur en wild (wolven, beren, …)
o uitvinders van de vulpen

Land 27: Bulgarije
 hoofdstad: Sofia
 lid sinds 2004
 munteenheid: Lev
 landenweetjes:
o In Bulgarije is een unieke streek, de Vallei der Rozen, waar
de sterkste en mooiste rozen bloeien. Men maakt er
rozenwater van.
o Bulgaren gebruiken het cyrillisch alfabet
o Gekend voor de yoghurt
o De Bulgaarse volksmuziek wordt gekenmerkt door zeer
onregelmatige maatsoorten
o ligt aan de Zwarte Zee

Land 28: Kroatië
 hoofdstad: Zagreb
 lid sinds 2013
 munteenheid: Kuna
 landenweetjes:
o Split is de tweede grootste stad in Kroatië, een populaire
vakantiebestemming
o Dalmatië is een streek in Kroatië. Dalmatiërs (honden)
vinden hoogstwaarschijnlijk hier hun oorsprong.
o Uitvinders van de stropdas
o Enorme kustlijn
o Het land heet in het Kroatisch Hrvatska

Kandidaat-lidstaten





Montenegro
Servië
Turkije
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

