
Wist-je-datje
Soms wordt de EU boos 

op landen die de regels 
overtreden. In 2019 neemt 
Polen een wet aan waarmee 
de regering rechters kan 
ontslaan. De EU geeft 
Polen daarom straf.

LLANFAIRPWLL-GWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROB-WLLLLANTYSILIOGOGOGOCH

Europa-feitje!
Wales heeft het dorp met de langste naam: 
Llanfairpwll-gwyngyllgogerychwyrndrob-Llanfairpwll-gwyngyllgogerychwyrndrob-

wllllantysiliogogogochwllllantysiliogogogoch. Het betekent ‘grot’. 
Probeer dat maar eens uit te spreken!

woordzoeker4HOOFD STUK

DE EUROPESE 
UNIE GROEIT

Europa bestaat uit 51 landen. Maar niet al die landen zijn lid van de 

Europese Unie. Waarom willen sommige landen er liever niet bij horen? 

En waarom zitten landen als Servië en Turkije nog niet bij de EU, 

terwijl ze dat wel graag willen?

Erin of eruit?Erin of eruit?

In 1991 richten de landen van de Europese Gemeenschap 
de Europese Unie op. Die landen zijn: België, Duitsland, 
Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk.

Maar in dertig jaar tijd komen er veel landen bij. 
En er is één land dat zelfs vertrekt.

A T L A M C Y P R U S

V E Ë I T A O R K R E

E L E T L A N D IJ N I

S L O W A K IJ E R B Ë

T L I T O U W E N U I

L H O N G A R IJ E L H

A G D V K O N I T G C

N N E D E W Z N S A E

D P O L E N K R O R J

IJ D N A L N I F O IJ S

R O E M E N I Ë K E T

BULGARIJE
CYPRUS
ESTLAND
FINLAND
HONGARIJE
KROATIË

LETLAND
LITOUWEN
MALTA
OOSTENRIJK
POLEN
ROEMENIË

SLOVENIË
SLOWAKIJE
TSJECHIË
ZWEDEN

Kun jij in deze woordzoeker alle andere landen 

vinden die erbij zijn gekomen?

Als je de overgebleven letters op een rij zet, lees je 

welk land er als enige uit de Europese Unie stapt.

De landen die erbij willen horen, zijn positief over de Europese 

Unie. Want als je vóór Europa bent, zie je een heleboel 

voordelen:

✓ Je voert geen oorlogen meer met andere landen van de EU.
✓ Een EU-land kan makkelijker mensen en spullen naar andere 

EU-landen brengen. Dat is niet alleen fi jn voor vakanties, 
maar ook voor het verkopen van spullen aan andere landen!

✓ Als je lid wordt van de EU, groeit de economie. Meer mensen 
kunnen dan aan het werk.

✓ De EU wil graag dat Europa beter voor het milieu en het 
klimaat zorgt. Als je lid wordt van de EU, krijg je geld om 
milieuvriendelijker te worden.

Albanië, Montenegro, 

Noord-Macedonië, 

Servië en Turkije 

proberen al een tijdje 

lid te worden van de 

Europese Unie. Maar dat 

gaat niet zomaar. Als 

je als land bij de EU wil 

horen, moet je namelijk:

★ Een goede democratie

hebben. Het volk moet 
het in een land voor het 
zeggen hebben door 
verkiezingen.

★ Een goede rechtsstaat

hebben. Dat betekent 
dat inwoners van een 
land vrij moeten zijn en 
gelijke rechten moeten 
hebben. En dat er een 
eerlijke rechtbank 
moet zijn.

★ Een sterke economie 
hebben.

★ Het eens zijn met de 
regels van de EU.

Een van de moeilijkste 
dingen voor wie erbij wil 
horen, is dat alle andere 
landen het ermee eens 
moeten zijn. Als één land 
’nee’ zegt, kan een kandi-
daat het dus al vergeten!

Turkije probeert al meer 
dan zestig jaar lid te 

worden van de EU. Maar 
omdat de regering in 

Turkije vaak ruzie heeft 
met de EU, lukt dat 
niet. De EU vindt de 

democratie en rechtbank 
in Turkije niet goed en 

eerlijk genoeg. Vind jij dat 
Turkije bij de EU moet 

komen?
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1  Je moet uit je klasgenoten een team kiezen voor 

een potje voetbal. Wie kies je?

A  Ik kies de topscorer en beste spits uit de klas. Ik wil 
alleen spelen met de besten! (1 punt)

B  Ik kies de spelers die samen het beste team 
vormen. (2 punten)

C  Het maakt mij niet echt uit, ik wil gewoon een 
gezellig potje voetballen waarbij iedereen mee kan 
doen. (4 punten)

D  Ik kies mijn vrienden. Misschien zijn we niet het 
beste team, maar we hebben het wel heel gezellig. 
(3 punten)

2  Je hebt ruzie met je broertje. Hoe los je het op?

A  Je probeert je zin te krijgen. (1 punt)

B  Je gaat naar je moeder toe voor hulp. (3 punten)

C  Je negeert je broertje totdat hij sorry zegt. (2 

punten)

D  Je probeert het goed te maken en ervoor te zorgen 
dat niemand de schuld krijgt. (4 punten)

3  Waar ga je het liefst naartoe op vakantie?

A  Naar de bergen! (2 punten)

B  Geef mij maar een zonnig strand. (4 punten)

C  Lekker lange wandelingen maken door de bossen. (1 
punt)

D  Winkelen in een mooie stad vind ik heerlijk! (3 

punten)

4  Je wil graag meer zakgeld van je ouders. 

Hoe pak jij dat aan?

A  Je maakt een lijst met redenen waarom je 
zakgeldverhoging nodig hebt. (2 punten)

B  Je zeurt bij je ouders totdat je je zin krijgt. (1 punt)

C  Je spreekt met je ouders af dat je meer klusjes 
doet in ruil voor meer zakgeld. (3 punten)

D  Je gedraagt je een week super braaf en lief, en dan 
vraag je om zakgeldverhoging. (4 punten)

5  Je beste vriend is zijn eten vergeten en heeft nu 

geen lunch. Wat doe je?

A  Je verdeelt al jouw eten eerlijk tussen jullie beiden. 
(4 punten)

B  Je geeft hem jouw fruit, dat vind je toch niet lekker. 
(2 punten)

C  Je geeft hem jouw chocoladereep, met zoveel 
pech mag hij best het lekkerste hebben. (3 punten)

D  Je vraagt hoeveel geld hij wil betalen voor een 
boterham van jou. (1 punt)

6  Als ik later groot ben, wil ik dit worden:

A  Directeur (1 punt)

B  Astronaut (3 punten)

C  Tenniskampioen (2 punten)

D  Leraar (4 punten)

7  Wat is je favoriete eten?

A  Pizza (3 punten)

B  Pannenkoeken (2 punten)

C  Patat (4 punten)

D  IJs (1 punt)

8  Het is tijd voor trefbal op school. Wat voor speler 

ben jij?

A  Ik gooi mijn ballen zo hard mogelijk naar iedereen! 
(1 punt)

B  Ik probeer een beetje onopvallend te zijn om dan 
opeens toe te slaan. (3 punten)

C  Ik ren als een gek heen en weer zodat ik moeilijk te 
raken ben. (2 punten)

D  Ik doe mijn best, maar vind het eigenlijk niet zo erg 
wanneer ik af ben. (4 punten)

WELKE LEIDER BEN JE?

MARGARET THATCHER 
8 – 11 punten

Jij bent een echte handelaar en 
je weet precies wat je wil. Net 

zoals Margaret Thatcher. Deze 
Britse premier kon heel stevig 
onderhandelen met andere 

landen. Ze kon daarbij soms zo 
hard zijn, dat ze de bijnaam 

‘Iron Lady’ kreeg. Dat betekent 
‘IJzeren Dame’. 

HELMUT KOHL 
20 – 23 punten 

Jij hebt het liefst dat iedereen 
elkaar helpt. Net zoals Helmut 

Kohl, de leider van West-
Duitsland toen Duitsland nog uit 

twee delen bestond. Hij wilde 
niets liever dan Duitsland weer 

samenbrengen en alle landen in 
Europa verenigen.

FRANÇOIS MITTERRAND 
12 – 15 punten

Samenwerken is echt jouw ding. 
Je lijkt daarin het meest op 

François Mitterrand, een Franse 
president die samenwerken erg 

belangrijk vond. Hij droomde 
ervan om van de EU een derde 
wereldmacht te maken, naast 

Amerika en China.

JOSEPH BECH 
24 – 27 punten 

Jij vindt het belangrijk om goed 
voor jezelf op te komen. Net als 

Joseph Bech uit Luxemburg. 
Deze president kwam uit een 
klein landje, en zorgde ervoor 
dat alle landen die meedoen 

aan de EU iets te zeggen 
hebben. Hoe groot of klein ze 

ook zijn!

JEAN MONNET 
16 – 19 punten

Jij houdt iedereen tevreden! 
Je lijkt namelijk op Jean 
Monnet, de bedenker van 

de EGKS. Hij was heel goed 
in overleggen en zorgen dat 
er een oplossing kwam waar 
iedereen blij mee zou zijn.

ANGELA MERKEL 
28 – 32 punten

Jij wil niets liever dan anderen 
goed begrijpen. Je lijkt daarin 

wel op de Duitse Angela Merkel. 
Zij staat bekend als een soort 
moeder van Europa, omdat ze 
altijd probeert om mensen te 
helpen. Ze vindt dat je ook bij 
ruzie altijd met elkaar moet 
blijven praten om het op te 

lossen.

Aan de slag!
Welke beroemde Europese leider ben jij? Doe de quiz!
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Wist-je-datje
Sommige mensen in andere landen willen 
ook uit de EU stappen. In Nederland 
willen sommige mensen een ‘Nexit’. 

Sommige Fransen willen een ‘Frexit’ en 
Grieken een ‘Grexit’.

NEXIT

nexit FREXIT

grexit

Wist-je-datje
Je hoort weleens 

mensen zeggen dat de 
EU uiteindelijk de 
‘Verenigde Staten 
van Europa’ wordt. 
Dat de EU één land 
wordt, net zoals de 
Verenigde Staten 
van Amerika. Maar 
de EU is dat niet 

van plan. Voorlopig 
blijven alle 

lidstaten gewoon 
hun eigen land.

Wist-je-datje 
Het woord ‘Brexit’ 

komt van de 
woorden ‘Britain’ 
en ‘exit’. Die 

woorden betekenen 
‘Brittannië’ en 

‘vertrek’. 

Wist-je-datje
In de jaren zestig wil Het 
Verenigd Koninkrijk juist 
heel graag lid worden van 
het Verenigde Europa. 
Dat lukt niet, omdat 

Frankrijk dwars ligt. De 
Franse president Charles 

de Gaulle vindt Het 
Verenigd Koninkrijk niet 
goed bij de rest van de 

landen passen. Pas als De 
Gaulle geen president meer 
is, kunnen de engelsen 
eindelijk lid worden.

Europa-feitje!
Nergens wordt zoveel 

chocola gekocht als op 
het vliegveld bij Brussel 
in België. Daar verkopen 
ze ieder jaar meer dan 
800.000 kilo chocolade!

sudoku
Kun jij met Europese vlaggen deze sudoku oplossen? Iedere vlag 

staat voor een cijfer. In een vierkantje van 4 vakjes komen alle cijfers 

van 1 t/m 4 één keer voor. Ook op elke rij, horizontaal en verticaal, 

mag een cijfer maar één keer voorkomen.

1 = Engeland

2 = België

3 = Nederland

4 = Tsjechië

BREXIT
In 2016 gebeurt er iets waar de 
Europese Unie erg van schrikt. Het 
Verenigd Koninkrijk twijfelt of het 
nog wel bij de EU wil horen. Veel 
Engelsen vinden dat de EU veel te 
veel lastige regeltjes maakt. Alle 
Engelsen mogen daarom stem-
men over de EU. En wat blijkt? Iets 
meer dan de helft van de stem-
mers wil de EU verlaten. In 2020 
vindt daarom de ‘Brexit’ plaats. 
Het Verenigd Koninkrijk verlaat 
dan offi  ciëel de EU.

RUZIE
Het is niet makkelijk om uit de 
EU te stappen. Het Verenigd 
Koninkrijk heeft veel afspraken 
met de EU-landen. Maar 
door de Brexit moet dat nu 
allemaal anders. Dat regelen 
duurt bijna vier jaar! Zelfs na 
de Brexit gaan de ruzies over 
die afspraken door. De EU en 
Het Verenigd Koninkrijk zijn het 
bijvoorbeeld niet eens over de 
controles bij de Engelse grens.

MENSEN DIE TEGEN DE EU ZIJN, VINDEN DAT:
★ De EU niet democratisch genoeg is. Sommige delen 

van de EU worden namelijk niet door het volk gekozen.
★ De EU te veel geld kost.
★ Grote landen zoals Frankrijk en Duitsland altijd hun zin 

krijgen in de EU. Kleinere landen zijn de pineut.
★ De EU veel te veel regeltjes oplegt. Landen zijn bang 

dat ze dan bijna niets meer zelf mogen bepalen.
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NOORD EN ZUID
De stereotypen in Europa gaan vaak over het verschil tussen 
Zuid-Europa en Noord-Europa. Nederlanders, Zweden en 
Duitsers zeggen wel eens over Italianen, Spanjaarden of 
Grieken dat ze lui zijn. Zuid-Europa vindt juist dat die noor-
derlingen maar zuinig en streng zijn.

KLOPT DAT WEL?
Het stereotype dat mensen uit Noord-Europa harder werken 
dan mensen uit Zuid-Europa klopt eigenlijk niet. Mensen uit 
Italië, Griekenland en Spanje zijn per week meer uren op hun 
kantoor dan mensen uit bijvoorbeeld Nederland. De lunch-
pauze in Zuid-Europese landen duurt vaak langer, maar ze 
werken daar ook langer door. Zo zie je maar, met stereoty-
pen moet je heel erg oppassen!

OVER IEDER LAND BESTAAN WEL STEREOTYPES. WEET JIJ WELK 
STEREOTYPE BIJ WELK VOLK HOORT? VERBIND ZE MET EEN LIJN.

Europa-feitje!
In Nederland zijn 

er meer fietsen dan 
mensen. In 2021 staan 

er maar liefst 
23 miljoen fietsen in 

het kleine land.

Wist-je-datje
Denemarken, Oostenrijk, Nederland 

en Zweden worden de ‘vrekkige vier’ 
van Europa genoemd. Andere lidstaten 
vinden dat zij te zuinig zijn en te 

veel op hun centjes letten.

Wist-je-datje
Op een Nederlands tijdschrift 
uit 2020 staat een afbeelding 
van de stereotypen in Europa. 

Daarop zie je luie Zuid-
Europeanen en hardwerkende 
Noord-Europeanen. In Zuid-
Europa kunnen ze er niet om 

lachen.

FRANSEN zijn trots.

GRIEKEN 

zijn lui.

DUITSERS
hebb en gee n humor.

SPANJAARDEN

hebb en vee l temperament (zijn snel boo s).
NEDERLANDERS 

zijn gierig.

BRITTEN 

zijn altijd dronken.
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IK BEN: Halegül Özdemir 

IK BEN: 12 jaar oud

DIT IS MIJN LAND: Turkije

HET WEER IN MIJN LAND: Turkije is een heel groot land, dus je hebt niet 
overal hetzelfde weer. Langs de zee is het lekker warm en daar heb je 
ook best warme winters. Terwijl het in het binnenland in de zomer heel 

warm kan zijn, en in de winter heel koud. 

LIEVELINGSETEN: Ik ben dol op het Turkse 

ontbijt. Er staan veel verschillende schaal-
tjes op tafel met daarin bijvoorbeeld kom-
kommer, tomaat, olijven en verse kaas. 
Er staat ook wat zoets bij zoals honing of 
jam. Je eet het met brood en je drinkt er 
Turkse thee bij.

MIJN DAG: Ik ga om kwart over 8 naar 
school. Ik krijg de hele dag les in 
verschillende vakken. Tussen de middag 
hebben we een uur vrij om te eten. Ik ga 
dan naar huis. Daarna heb ik weer les tot 
3 uur ’s middags. 

WELKE TAAL WORDT ER IN TURKIJE GESPROKEN? Turks. 

BEROEMD PERSOON UIT MIJN LAND: Çağlar Söyüncü. Hij is een beroemde 
voetballer. Hij is een verdediger, net als ik. En hij speelt voor het 
Turkse team!

WAAR STAAT TURKIJE OM BEKEND? Turkije is bekend om 
allemaal verschillende dingen. Er zijn hier hele mooie 
oude gebouwen en oude steden. Maar de natuur is ook 
supermooi. Veel mensen gaan graag op vakantie naar 
Turkije omdat we hier heerlijk eten hebben en lekker weer!

WAT VINDT TURKIJE VAN EUROPA? Turken denken niet allemaal 
hetzelfde over Europa. Sommige vinden dat ze in Europa 
onaardig doen tegen Turkije, en dat ze doen alsof we er 

niet bij horen. Die mensen zeggen dat we Europa niet nodig hebben. 
Maar Istanboel, een hele grote Turkse stad, ligt tegen Griekenland en 
Bulgarije aan! Andere mensen denken dat de Europese Unie goed kan 
zijn voor Turkije en dat we samen moeten werken. 

VIND JIJ DE EUROPESE UNIE BELANGRIJK? Ik denk dat het goed is als Turkije 
vrienden is met de Europese Unie. Er wonen heel veel Turken in Europa, 
zoals mijn oom en tante! Die komen graag op vakantie naar Turkije, 
en wij gaan ook wel eens naar hen toe in Duitsland. Het zou jammer 
zijn als we moeilijk met hen kunnen afspreken omdat onze landen niet 
kunnen samenwerken. 

BERICHT UIT EUROPA!
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