
 
 

 

De EU, wat is dat eigenlijk?

EU = Europese Unie
De Europese Unie is een groep van 27 Europese landen.

Na de Tweede Wereldoorlog besloten zes landen samen hun industriële productie te controleren, zodat geen van hen nog 
op eigen kracht wapens kon maken om een nieuwe oorlog te beginnen. Om nog intensiever samen te werken, richtten zij 
in 1957 de “Europese Economische Gemeenschap” (EEG) op, de voorloper van de huidige Europese Unie (EU). Naarmate de 
landen hun economische krachten bundelden en gemeenschappelijke politieke structuren oprichtten, wilden meer en meer 
landen lid worden van de EEG.

Nu hoef je aan de grens bij de meeste EU-landen je paspoort niet meer te laten zien.

20 EU-landen gebruiken dezelfde munt: de euro.

De EU heeft ook drie gemeenschappelijke symbolen:

een vlag (12 gouden sterren tegen 
een blauwe achtergrond)

een hymne (“Ode aan de vreugde” 
van Beethoven)

een devies (“In verscheidenheid 
verenigd”)

Klaar om te ontdekken wat elk EU-land bijzonder maakt?



België

Er wonen bijna 11,5 miljoen mensen in België. De 
hoofdstad van het land is Brussel en er zijn drie 
nationale talen: Nederlands, Frans en Duits.

Manneken Pis is eigenlijk m
aar 

een heel klein standbeeldje, 

maar met zijn rijke 

geschiedenis en traditie is 

het een van de belangrijkste 

bezienswaardigheden van Bru
ssel 

geworden.

En wat maken ze ook nergens zo lekker als in België? Wafels!
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België gebruikt de euro als munteenheid. Op de Belgische 
munt van één euro staat een afbeelding van de Belgische 
koning.

België was een van de landen die in 1957 aan de wieg van 
de Europese Unie stonden.

België is wereldwijd bekend om zijn frieten, die in 2017 
werden toegevoegd aan de Unesco-lijst van cultureel 
erfgoed. En mosselen met frieten is het Belgische gerecht 
bij uitstek. Maar als je naar België gaat, koop je natuurlijk 
ook wat van die wereldberoemde chocolade!

De Belgische stad Antwerpen is 
het grootste diamantcentrum ter 
wereld.

België staat overal ter wereld 
bekend om zijn bier: er zijn meer 
dan 200 actieve brouwerijen in 
het land.

De achterzijde (“munt”) van 
alle euromunten is ontworpen 
door een Belg, Luc Luycx. De 
voorzijde (“kop”) is in elk land 
anders.

In Brussel zijn de hoofdkantoren van de Europese Unie en de NAVO, 
waardoor het een van de meest internationale steden ter wereld is.

En je kent vast die beroemde stripfiguren Kuifje en de Smurfen? Die zijn 
in België verzonnen!

België heeft ook veel topsporters om trots op te zijn! De legendarische 
wielrenner Eddy Merckx won de Tour de France vijf keer en Kim Clijsters 
en Justine Henin domineerden het vrouwentennis aan het begin van 
de 21e eeuw. In 2017 werd zevenkampster en Europees, Olympisch en 
wereldkampioene Nafissatou Thiam verkozen tot IAAF-atlete van het 
jaar.

Brussel



Bulgarije

Er wonen bijna 7 miljoen mensen in Bulgarije. De 
hoofdstad van het land is Sofia en de nationale 
taal is het Bulgaars.

Bulgaren dragen in maart een 

rood-wit armbandje, martenit
sa, 

om Baba Marta te vieren 

(letterlijk “Oma Maart”). Dit 

mythische personage jaagt de 

koude winter weg en maakt ru
imte 

voor de lente.

De Bulgaren kweken rozen in de beroemde Rozenvallei om rozenolie te maken voor parfum.
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Bulgarije gebruikt de lev als munteenheid. Eén lev is 
ongeveer 51 eurocent waard.

Bulgarije is in 2007 lid geworden van de Europese Unie.

Bulgaren houden van yoghurt en gebruiken het in 
verschillende gerechten. Je kunt er een soort verfrissende 
zomersoep van maken met komkommer (tarator), maar 
het is natuurlijk ook lekker als toetje met jam, fruit of honing. 
Yoghurt is misschien zelfs meer dan 5000 jaar geleden in 
Bulgarije voor het eerst gemaakt!

Bulgaren vieren hun naamdag. 
Dit is meestal de dag van 
de heilige waarnaar ze zijn 
vernoemd.

Bulgaren knikken als ze “nee” 
zeggen en schudden hun hoofd 
om “ja” te zeggen.

Met hulp van de EU is Bulgarije 
erin geslaagd om de keizerarend, 
die met uitsterven werd bedreigd, 
weer in aantal te doen toenemen.

Bulgarije ligt in Oost-Europa. De Donau vormt een natuurlijke grens met 
Roemenië, terwijl het Balkangebergte van Servië in het westen door het 
midden van Bulgarije naar de Zwarte Zee in het oosten loopt. Het land 
heeft vele warmwaterbronnen en het nationale park van de centrale 
Balkan is een van de grootste beschermde natuurgebieden in de EU.

Wist je dat de uitvinders van het digitale polshorloge en de airbag 
allebei in Bulgarije zijn geboren?

Voetbal is in Bulgarije erg populair, maar in de atletiek heeft Stefka 
Kostadinova in 1987 het wereldrecord hoogspringen op 209 cm gezet. 
Dat record heeft nog niemand kunnen verbeteren!

Sofia



Cyprus

Op Cyprus wonen 860 000 mensen. De hoofdstad 
van het land is Nicosia, de enige verdeelde 
hoofdstad in Europa. De twee officiële talen zijn 
Grieks en Turks.

Volgens de legende werd Afrodi
te, 

de mythische godin van de li
efde 

en de schoonheid, geboren uit 

het schuim van de zee in de b
uurt 

van de stad Paphos op Cyprus
.

De moeflon is een zeldzaam wild schaap dat alleen in de bergen van Cyprus te vinden is. Het dier is afgebeeld op de eurocenten van het land.

11
22

 

?

?

?

Cyprus gebruikt de euro als munteenheid. Op de Cypriotische 
munt van één euro staat een afbeelding van het Idool van 
Pomos, een stenen prehistorisch beeldje uit het jaar 3000 
v.Chr., dat in de buurt van het Cypriotische dorp Pomos werd 
gevonden.

Cyprus is in 2004 lid geworden van de Europese Unie.

Mezze, een bord vol verschillende Griekse hapjes, is even 
populair in Cyprus als in Griekenland. Verder is de keuken 
sterk beïnvloed door de Griekse, Turkse en Midden-Oosterse 
keuken. Ze houden op Cyprus onder meer van halloumi 
(witte schapenkaas, vaak gegrild), talatouri (yoghurt met 
munt en knoflook) en loukoumades (een soort oliebollen 
met honing of siroop).

Na Malta en Luxemburg is Cyprus 
het kleinste land van de EU.

Op het eiland ligt een van de 
best bewaarde vestingwerken 
van Europa, de zogenaamde 
Venetiaanse muren, rondom 
Nicosia.

Cyprus is een van de weinige 
plaatsen ter wereld waar de 
groene zeeschildpad en de 
onechte karetschildpad hun 
eieren komen leggen.

Cyprus is een eiland in het oostelijke deel van de Middellandse Zee.  Met 
zijn mediterraan klimaat is Cyprus een erg populaire toeristische 
bestemming. Het eiland telt twee grote gemeenschappen: de Grieks-
Cyprioten en de Turks-Cyprioten. Daarnaast bestaat ongeveer 5 % van de 
bevolking uit Armeniërs, Maronieten en Latijnen.

Cyprus is klein, maar rijk aan geschiedenis, cultuur en traditie vanwege 
zijn strategische ligging op het kruispunt van drie continenten (Europa, 
Azië en Afrika). Het land is in de loop der tijden door veel verschillende 
beschavingen bestuurd.

Populaire sporten in Cyprus zijn voetbal, basketbal en tennis. Er zijn ook 
goede Cypriotische atleten en zeilers. Pavlos Kontides won een zilveren 
medaille in het zeilen op de Olympische Spelen van 2012 in Londen en 
drie bekende atleten zijn Milan Trajkovic (110m horden), Apostolos 
Parellis (discus) en Eleni Artymata (200m/400m).

Nicosia



Denemarken

In Denemarken wonen 5,8 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Kopenhagen en de 
nationale taal is het Deens.

Iedereen heeft weleens met 
Lego 

gespeeld. Maar wist je dat
 dat 

al in 1949 in Denemarken is 

uitgevonden?

Hans Christian Andersen schreef veel sprookjes, waaronder klassiekers zoals “Het lelijke eendje” en “De kleine zeemeermin”. Er is in Kopenhagen zelfs een standbeeld van de kleine zeemeermin, dat nu een symbool is van deze stad.
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Denemarken gebruikt de kroon als munteenheid. Een 
Deense kroon is ongeveer 13 eurocent waard.

Denemarken is in 1973 lid geworden van de Europese Unie.

Smørrebrød (roggebrood met allerlei soorten zoet of hartig 
beleg) is een typisch gerecht voor Denen, net als frikadeller 
(gehaktballen) met aardappelen en groenten. Met Kerstmis 
eten de Denen als hoofdgerecht flæskesteg (gegrild 
varkensvlees), eend of gans.

De langste hangbrug van 
Europa, die over de Grote Belt, 
verbindt de Deense eilanden 
Funen en Seeland.

Denen hebben een woord dat 
je maar moeilijk kunt vertalen: 
hygge. Het betekent zoiets 
als gezelligheid in aangenaam 
gezelschap.

De Deense monarchie is een 
van de oudste ter wereld en 
bestaat al meer dan 1000 jaar.

Denemarken is een laaggelegen land in Noord-Europa. Het bestaat uit het 
schiereiland Jutland en meer dan 400 eilanden. Wist je dat Groenland 
en de Faeröer ook deel uitmaken van Denemarken?

Met zijn winderige klimaat is Denemarken een van de grootste producenten 
van windenergie geworden. Meer dan 40 % van de elektriciteitsproductie 
van het land komt van windmolens.

De Deense nationale sport is voetbal, maar ook andere sporten zoals 
handbal, badminton en tennis zijn populair. Caroline Wozniacki was 
een van de beste tennisspelers ter wereld. Wist je dat handbal werd 
uitgevonden in Denemarken?

Kopenhagen



Duitsland

In Duitsland wonen 83 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Berlijn en de nationale 
taal is het Duits.

Onderwijs is gratis in Duitsl
and, 

zelfs voor internationale 

studenten. Dit geldt niet al
leen 

voor het basis- en voortgezet 

onderwijs, maar ook voor h
oger 

onderwijs, hogescholen en 

universiteiten.

Duitsland staat bekend om zijn vele soorten brood en pretzels (Brezel).
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Duitsland gebruikt de euro als munteenheid. Op de munten 
van één en twee euro staat een adelaar, een symbool dat al 
meer dan 1200 jaar in Duitsland wordt gebruikt.

In 1957 was Duitsland een van de oprichters van wat nu de 
Europese Unie is.

Duitsers eten van oudsher stevige kost. Traditioneel Duits 
eten is bijvoorbeeld worst (Wurst) en vlees, samen met 
groenten zoals kool en aardappelen. Schwarzwälder 
Kirschtorte en Rote Grütze (compote van rood fruit) zijn 
populaire desserts.

Wist je dat het allereerste 
gedrukte boek in Duitsland werd 
gedrukt, net als het bekende 
tijdschrift ooit?

Duitsland staat bekend om 
zijn kleurrijke en traditionele 
kerstmarkten in het hele land.

Kasteel Neuschwanstein in 
Beieren was de inspiratie voor 
Walt Disney’s Magic Kingdom.

Duitsland is een van de grootste en welvarendste West-Europese EU-
landen. Een groot deel van Noord-Duitsland bestaat uit laaggelegen 
landbouwgronden. Meer naar het zuiden, tegen de Alpen, is het bergachtig 
en bebost.

Het cultureel erfgoed van Duitsland is beroemd. De klassieke componisten 
Beethoven en Bach, en de beroemde acteurs Daniel Brühl en Diane 
Kruger komen allemaal uit Duitsland. En misschien wel de beroemdste 
wetenschapper aller tijden is de Duitse Nobelprijswinnaar Albert Einstein.

Duitsland is ook een sportland. Het heeft de wereldbeker voetbal vier keer 
gewonnen en talloze wintersportkampioenen opgeleverd! Het land blinkt 
ook uit in de Formule 1: De Duitse autocoureurs Michael Schumacher 
en Sebastian Vettel hebben veel wereldkampioenschappen gewonnen.

Berlijn



Estland

In Estland wonen 1,3 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Tallinn en de nationale 
taal is het Ests.

Langlaufen is een van de 

populairste wintersporten in 

Estland.

Lynxen lopen vrij rond in de Estlandse bossen.
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Estland gebruikt de euro als munteenheid. Op de euromunten 
van Estland staat een afbeelding van het land.

Estland is in 2004 lid geworden van de Europese Unie.

De Esten houden van allerlei soorten eten: vis, varkensvlees, 
worsten en soepen. Aardappelen, rode bieten en zuurkool 
zijn populaire groenten. Donker roggebrood is de meest 
gangbare soort brood en rabarbertaart is het favoriete 
gebak in Estland. Esten zijn ook erg trots op hun snoep. Een 
van de oudste soorten snoep die in Estland wordt gemaakt, 
is marsepein.

Esten zijn kampioen in een 
vrij ongebruikelijke tak van 
sport, die werd uitgevonden 
door de Finnen: vrouwdragen. 
Tussen 1998 en 2008 werd het 
wereldkampioenschap 11 keer 
na elkaar gewonnen door een 
koppel uit Estland!

De Esten zijn dol op zingen. 
Zingen heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de geschiedenis van 
het land en sinds 1869 worden 
er in Estland grootschalige 
koorfestivals gehouden, waar 
tienduizenden zangers aan 
meedoen.

In 2013 werd Tallinn de eerste 
hoofdstad ter wereld die gratis 
openbaar vervoer aan zijn 
inwoners bood. In elf van de 
vijftien provincies van Estland 
zijn de bussen nu gratis.

Estland is het noordelijkste land van de drie Baltische staten in Noord-
Europa. Typisch voor het land zijn de weelderige bossen en talloze 
eilanden. Er zijn veel nationale parken en wilde dieren.

De Estse hoofdstad Tallinn is uitgegroeid tot een innovatiehub, maar houdt 
ook haar middeleeuwse geschiedenis in stand. Veel technologiebedrijven 
zijn hier ontstaan. Het bekendste is Skype, dat je vast wel kent!

Ondanks het barre klimaat houden de Esten van sport in de openlucht. Ze 
blinken ook uit in schermen en worstelen. Een van de grootste schakers 
aller tijden, grootmeester Paul Keres, was een Est. Neeme Järvi is een 
wereldvermaard dirigent en Arvo Pärt is de meest uitgevoerde nog 
levende componist.

Tallinn



Finland

In Finland wonen 5,5 miljoen mensen. De hoofdstad 
is Helsinki en de officiële talen zijn Fins en Zweeds.

Volgens de legende woont de 

Kerstman met al zijn rendiere
n 

in Lapland, in het noorden va
n 

Finland.

De sauna is een Finse uitvind-
ing en voor de Finnen echt een 
manier van leven!
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Finland gebruikt de euro als munteenheid. Op de Finse 
munten van één euro staan twee vliegende zwanen.

Finland is in 1995 lid geworden van de Europese Unie.

In traditionele Finse gerechten zit vaak vis of vlees. Bekende 
Finse lekkernijen zijn onder andere mustikkapiirakka 
(bosbessentaart) en Karjalanpiirakka (Karelisch gebak 
van roggemeel met een rijstvulling). Verder zijn Finnen gek 
op salmiakki, je raadt het al: salmiakdrop. Lust jij dat?

Op 27 juli vieren de Finnen 
Zevenslapersdag, de 
nationale slaapkoppendag 
(“unikeonpäivä”). Traditiegetrouw 
halen ze de grootste slaapkop 
van de familie uit bed en gooien 
die in het dichtstbijzijnde water!

De Päijänne-watertunnel 
in Finland is de langste 
van Europa en de op een 
na langste ter wereld.

Finland organiseert 
wereldkampioenschappen 
in gekke sporten, zoals 
vrouwdragen, moerasvoetbal, 
laarsgooien, gsm-werpen en 
luchtgitaar spelen, om er maar 
een paar te noemen.

Finland is het noordelijkste land van de EU. Wist je dat in het uiterste 
noorden van Finland de zon rond midzomer niet ondergaat en rond 
midwinter niet opkomt? Finland is het meest beboste land van Europa 
en is beroemd om zijn vele meren.

Ken je de Moomins en de Angry Birds? Allebei bedacht door Finnen!

Pesäpallo (de Finse variant van honkbal) is een populaire sport in Finland. 
De Finnen hebben verschillende wereldkampioenschappen gewonnen, 
onder andere in floorball (een soort indoorhockey), maar het bekendst zijn 
ze om hun prestaties in het ijshockey en de Formule 1. Kimi Räikkönen 
was een van de beste Formule 1-coureurs ter wereld! Helsinki



Frankrijk

In Frankrijk wonen 67 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Parijs en de nationale 
taal is het Frans.

Iedereen kent het Franse 

stokbrood, de baguette. Belegd 

stokbrood is ook heel prakt
isch 

om mee te nemen!

De helemaal van staal gemaakte Eiffeltoren in Parijs is genoemd naar de ontwerper, Gustave Eiffel. De toren is al sinds 1889 een van de meest bezochte monumenten ter wereld!
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Frankrijk gebruikt de euro als munteenheid. Op de Franse 
munten van één en twee euro staat het beeld van een boom, 
symbool voor leven en groei, met daaromheen het Franse 
devies.

In 1957 was Frankrijk een van de oprichters van wat nu de 
Europese Unie is.

De Franse keuken wordt vaak beschouwd als een van de 
beste en Frankrijk heeft een aantal van de beste chef-koks 
in de wereld! Frankrijk kent veel traditionele gerechten en 
elke regio heeft haar specialiteit. Een typisch Frans 
ontbijt bestaat uit koffie of warme chocolademelk 
en croissants. Sommigen zeggen dat er in Frankrijk wel 
duizend verschillende soorten kaas bestaan!

De hoogste berg van Europa, de 
Mont Blanc (4809 m), ligt in de 
Franse Alpen.

Spijkerbroeken of jeans noemen 
we ook wel denim. Wist je dat 
die stof, denim, oorspronkelijk 
uit de Franse stad Nîmes komt? 
“Uit Nîmes” is in het Frans “de 
Nîmes”, vandaar de naam.

Heb je ooit gehoord van de 
Franse schrijver Charles 
Perrault? Hij schreef enkele 
bekende sprookjes, die 
populair zijn geworden door 
Disneyfilms zoals Assepoester 
en Doornroosje.

Frankrijk, in West-Europa, is het grootste EU-land. In het westen grenst 
het aan de Atlantische Oceaan. In het oosten liggen de Alpen, waar 
veel mensen graag gaan skiën. Het zuiden langs de Middellandse Zee is 
warm en droog en trekt in de zomer veel toeristen.

Veel beroemde mensen zijn geboren in Frankrijk: wetenschappers en 
uitvinders zoals Louis Pasteur die vaccins heeft ontdekt, en Eugène 
Poubelle, die de vuilnisbak heeft uitgevonden. Natuurlijk naast een 
heleboel acteurs, filmmakers, schilders, schrijvers, ontwerpers enz.

De Fransen houden van veel verschillende sporten: voetbal, rugby, 
tennis, fietsen en motorsport, om er maar een paar te noemen. Frankrijk 
heeft het wereldkampioenschap voetbal twee keer gewonnen en het 
Zeslandentoernooi in het rugby zelfs 17 keer!

Parijs



Griekenland

In Griekenland wonen 10,7 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Athene en de nationale 
taal is het Grieks.

Grieken dansen graag: allerlei 

types volksdansen zijn er nog 

erg populair. De sirtaki is 
een 

van de bekendste.

Volgens de oude Griekse mythologie woonden op de berg Olympus goden zoals Athena, godin van de wijsheid, Poseidon, de god van de zee, en Zeus, de vader van alle goden.
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Griekenland gebruikt de euro als munteenheid. Op de 
Griekse munt van één euro staat een uil. Het is een kopie 
van een munt uit het oude Athene.

Griekenland is in 1981 lid geworden van de Europese Unie.

Griekse salade met olijven en feta, en pita (plat brood, 
gevuld met groenten en vlees) zijn overal ter wereld populair! 
Andere traditionele Griekse gerechten zijn moussaka (een 
ovenschotel met laagjes vlees en aubergine) en tzatziki 
(een yoghurtdip op basis van komkommer en knoflook). 
Het Griekse voedingspatroon wordt gezien als een van de 
gezondste ter wereld!

De oude Griekse wetenschapper 
Eratosthenes was de eerste die 
beweerde dat de aarde rond is 
en hij berekende zelfs de omtrek 
ervan. Het duurde 2000 jaar 
voordat wetenschappers konden 
bewijzen dat zijn berekeningen 
inderdaad klopten!

Aangenomen wordt dat Athene 
de eerste democratie in de 
wereld is geweest, waar burgers 
mochten stemmen over wetten.

De eerste Olympische Spelen 
vonden plaats in het antieke 
Griekenland in 776 voor Christus!

Griekenland ligt in Zuid-Europa en heeft een spectaculaire kustlijn en 
veel eilanden, waaronder Kreta, Korfoe en Rhodos. Het land is een van 
de zonnigste en warmste in Europa en het heeft een ongelofelijk rijke 
geschiedenis. Het zonnige klimaat, de mooie kust en de historische 
bezienswaardigheden trekken elk jaar duizenden toeristen.

Het oude Griekenland heeft veel grote wiskundigen opgeleverd, 
zoals Euclides en Pythagoras, en filosofen zoals Plato, Socrates en 
Aristoteles. Misschien heb je er weleens van gehoord?

Atletiek, basketbal, voetbal, zeilen, zwemmen en waterpolo zijn de 
populairste sporten in Griekenland. Polsstokspringster Katerina Stefanidi, 
turner Lefteris Petrounias en basketballer Giannis Adetokunbo zijn 
een paar van de beste sporters van de laatste tijd in Griekenland.

Athene



Hongarije

In Hongarije wonen 9,8 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Boedapest en de 
nationale taal is het Hongaars.

De kubus van Rubik is een 

Hongaarse uitvinding, genoemd 

naar de maker Erno Rubik.

Van oudsher gaan de Hongaren graag naar warmwaterbaden; In het land zijn wel 1500 warmwaterbronnen!
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In Hongarije moet je betalen met de forint. Een forint is 
ongeveer 0,3 eurocent waard.

Hongarije is in 2004 lid geworden van de Europese Unie.

Er zijn niet veel hartige Hongaarse gerechten waar geen 
paprika in zit! Hongaren gebruiken het in de meeste 
traditionele gerechten, waaronder goulash, een hartige 
soep van rundvlees en aardappelen, pörkölt (stoofvlees) 
en töltött káposzta (met vlees gevulde koolrolletjes). 
Populaire Hongaarse nagerechten zijn onder meer rétes 
(appelgebak) en palacsinta (pannenkoeken).

De metro van Boedapest is, na 
de Underground van Londen, de 
oudste metro ter wereld.

Het Balatonmeer in het midden 
van het land is het grootste meer 
van Midden-Europa.

De Hongaarse Judit Polgár 
wordt beschouwd als de beste 
schaakster aller tijden!

Hongarije is een overwegend vlak land in Midden-Europa. De meeste 
grond is vruchtbaar en wordt gebruikt voor de landbouw. Het noorden is 
bergachtig met veel bossen. De talrijke kastelen en paleizen trekken veel 
toeristen, van wie velen per boot de Donau afvaren.

Hongarije heeft een grote traditie op het gebied van muziek, vooral 
klassiek en folk. Misschien heb je weleens gehoord van de Hongaarse 
componisten Liszt, Bartók of Kodály.

Hongaren houden van sport en hebben honderden Olympische 
medailles gewonnen! Zij houden van voetbal en watersport, vooral 
waterpolo en zwemmen. Als het Balatonmeer in de winter bevriest, gaan 
wintersportliefhebbers er schaatsen en sleeën.

Boedapest



Ierland

In Ierland wonen 4,9 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Dublin en de twee 
nationale talen zijn Iers en Engels.

Gaelic sporten zijn populair
 in 

Ierland, en een van de bero-

emdste is hurling: het is een
 

soort hockey en de oudste sp
ort 

ter wereld!

Heb je ooit een shamrock 
gezien? Het is een groen 
klavertjedrie en het nationale 
symbool van Ierland.
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Ierland gebruikt de euro als munteenheid. Op alle Ierse 
euromunten staat een Keltische harp, een traditioneel 
symbool van Ierland.

Ierland is in 1973 lid geworden van de Europese Unie.

De traditionele Ierse keuken is gebaseerd op vlees en 
wortelen. Irish Stew is het beste voorbeeld: het is een 
stoofpot met lamsvlees, wortelen en aardappelen. Andere 
populaire gerechten zijn spek met kool en colcannon 
(aardappelpuree met boerenkool).

De langste plaatsnaam in Ierland 
is Muckanaghederdauhaulia 
(of in het Iers: “Muicineach idir 
Dhá Sháile’). Probeer dat maar 
eens uit te spreken!

Verkleed jij je graag op 31 
oktober voor Halloween? 
Dat begon ooit in Ierland als 
een Keltisch festival onder de 
naam Samhain.

In de 19de eeuw heerste er 
hongersnood in Ierland doordat de 
aardappeloogsten mislukten. Veel 
mensen emigreerden, werden ziek of 
kwamen om van de honger. Hoewel er 
in Ierland in de 20e eeuw nog lange 
tijd veel armoede was, heeft het land 
zich sinds de jaren ‘90 hersteld en 
presteert het nu bijzonder goed in de 
hightechindustrie.

Ierland is een eiland in West-Europa en ligt in de Atlantische Oceaan. Het 
staat bekend om zijn hoge rotsen, Keltische cultuur en groene weilanden.

Ierland heeft een rijk cultureel erfgoed en is beroemd om zijn traditionele 
muziek, dans en verhalen. Ooit gehoord van The Script, Villagers of 
U2? Dat zijn allemaal Ierse bands. Grote Ierse auteurs zijn onder anderen 
Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett en Bram Stoker, die de 
roman “Dracula” heeft geschreven.

Ierland heeft internationaal succes geboekt in rugby. Gaelic sporten zijn 
typisch voor Ierland, zoals het Gaelic football, een kruising tussen rugby 
en voetbal.

Dublin



Italië

In Italië wonen 60 miljoen mensen. De hoofdstad 
van het land is Rome en de nationale taal is het 
Italiaans.

Wie heeft er nog nooit geh
oord 

van Julius Caesar en het Romei
nse 

Rijk? Op zijn hoogtepunt heer
ste 

het Romeinse Rijk in alle gebie
den 

rond de Middellandse Zee. Ju
lius 

Caesar was verantwoordelijk 
voor 

een groot deel van de uitbrei
ding 

van het Romeinse Rijk naar
 het 

westen.

Tiramisù, het bekende dessert met koffiesmaak, komt oorspronkelijk uit het noordoosten van Italië. Het is niet moeilijk om te maken en er zijn veel lekkere varianten. De naam betekent zoiets als “vrolijk-me-op”, want dat is het effect als je het eet!
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Italië gebruikt de euro als munteenheid. Op alle euromunten 
staan verschillende afbeeldingen, allemaal geïnspireerd 
door de werken van beroemde Italiaanse kunstenaars.

Italië was in 1957 een van de oprichters van wat nu de 
Europese Unie is.

Iedereen kent de Italiaanse keuken: pizza, pasta, risotto, 
lasagne, ravioli, gelato (ijs) en nog veel meer! In de 
Italiaanse keuken verschillen de gerechten en de ingrediënten 
van streek tot streek.

Je houdt het niet voor mogelijk 
wat er allemaal door Italianen is 
uitgevonden: de thermometer, 
de elektrische batterij, het 
ijshoorntje, de viool, de radio 
en de piano, om maar een paar 
voorbeelden te noemen!

Wist je dat Vaticaanstad, dat 
midden in de stad Rome ligt, het 
kleinste land ter wereld is?

Je hebt vast weleens gehoord 
van Christoffel Columbus 
en Marco Polo. Die beroemde 
ontdekkingsreizigers waren 
allebei Italianen.

Italië is een schiereiland in het zuiden van Europa in de vorm van een 
laars. In het noorden kun je in de winter lekker skiën in de Alpen, terwijl 
het zuiden in de zomer erg populair is om zijn mooie kust en platteland. 
Italië staat ook bekend om zijn meren: met een diepte van meer dan 400 
m is het Comomeer een van de diepste van Europa!

De Italiaanse renaissance leverde een aantal van de grootste artiesten aller 
tijden op: Leonardo da Vinci, Michelangelo en Botticelli, bijvoorbeeld.

De Italianen zijn goed in veel sporten, maar ze zijn vooral wild van 
voetbal! Andere populaire sporten zijn motorsporten, wielrennen, skiën en 
basketbal. Misschien heb je weleens gehoord van de voetballer Francesco 
Totti of motorracekampioen Valentino Rossi.

Rome



Kroatië

In Kroatië wonen 4,1 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Zagreb en de nationale 
taal is het Kroatisch.

De Dalmatiër, een zwart-wit 

gevlekt hondenras, is afkom
stig 

van Dalmatië, de Kroatische 

kustregio.

De stropdas is een Kroatische uitvinding. Niet toevallig heet zo’n das in het Frans “cravate”. Dat komt van de Kroatische naam “kravata” die weer is afgeleid van “Hrvat” (“Kroaat” in het Kroatisch).
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Kroatië gebruikt de euro als munteenheid. Voor de nationale 
zijdes van de euromunten heeft het land vier ontwerpen 
gekozen, met op de achtergrond telkens het kenmerkende 
Kroatische schaakbordpatroon. Op alle munten staan ook de 
twaalf sterren van de Europese vlag.

Kroatië is in 2013 lid geworden van de Europese Unie.

Het eten in Kroatië is, net als de cultuur, een combinatie 
van verschillende invloeden. Twee beroemde gerechten 
zijn purica s mlincima (kalkoen met een soort platbrood) 
en crni rižot (zwarte risotto), dat zijn naam dankt aan 
de inktvisinkt waarmee het wordt bereid. Wat zoetigheid 
betreft, vind je er vaak met kersen gevulde štrudle (rolcake) 
en fritule (gefrituurde deegballetjes).

Zlatni rat (de Gouden Kaap) is 
een van de bekendste stranden 
in Europa. Het is een landtong 
die in zee steekt. De omvang en 
vorm van de punt veranderen 
met de getijden, stromingen en 
de wind.

Door stof over een houten 
frame te spannen, maakte 
de Kroatische uitvinder Faust 
Vrančić in 1617 de allereerste 
parachute.

Een van de traditionele symbolen 
van Zagreb is de licitar, een 
kleurrijk versierd koekje met 
honing in de vorm van een 
hartje. Met Kerstmis hangen er 
duizenden van deze hartjes in de 
boom op het belangrijkste plein 
van Zagreb.

Kroatië ligt op het punt waar Midden-Europa, het Middellandse 
Zeegebied en de Balkan samenkomen. De Kroatische kustlijn heeft een 
warm klimaat en is met zijn meer dan duizend eilanden een populaire 
toeristische bestemming.

Schrijf jij nog met een vulpen op school? De eerste vulpen met vaste inkt 
was een Kroatische uitvinding. Nikola Tesla, die werd geboren in Smiljan, 
was een van de eerste ontdekkers van beeldvorming met röntgenstraling.

Voetbal is de populairste sport in Kroatië en het nationale elftal bereikte 
de finale van het wereldkampioenschap voetbal 2018. Misschien ken 
je hun sterspeler wel, Luka Modrić. Handbal en waterpolo zijn ook erg 
populair en Kroatië is in beide sporten al wereld- en Olympisch kampioen 
geworden!

Zagreb



Letland

Er wonen bijna 2 miljoen mensen in Letland. De 
hoofdstad van het land is Riga en de nationale 
taal is het Lets.

Volksdansen en muziek behoren 

tot de tradities van Letland. 

Het Letse nationale zang- en 

dansfestival Dziesmu svētki is 

door de Unesco erkend als erfg
oed. 

Het is een van de grootste 

evenementen voor amateurkoren 

ter wereld en vindt om de 
vijf 

jaar plaats.

Als je geluk hebt, kun je in de waterval in de rivier de Venta (Ventas rumba) vliegende vissen zien! Elk voorjaar proberen vissen, zoals zalmen, tegen de snelle stroming in te zwemmen om hun paaigronden te bereiken. De waterval is niet heel hoog, maar is wel de breedste van Europa.
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Letland gebruikt de euro als munteenheid. Op de Letse 
munt van één euro staat een vrouw in traditionele Letse 
klederdracht.

Letland is in 2004 lid geworden van de Europese Unie. 

Typisch Letse gerechten zijn kapucijners met spek en 
karwijkaas (Letten maken traditioneel kaas met karwijzaad 
voor het zomerzonnewendefeest, Jāņi). Als dessert eten de 
Letten graag rupjmaizes kārtojums, een laagjespudding 
met roggebrood. Rogge is een basisingrediënt voor het 
grootste deel van de bevolking.

De eerste kerstboom ter wereld 
werd in 1510 op de markt van 
Riga gezet.

Walter Zapp, een Duitstalige 
Let, vond in 1936 het eerste 
minifototoestel ter wereld uit, 
de Minox.

Letland heeft een van ’s werelds 
snelste internetnetwerken! Er 
zijn 800 gratis wifipunten in Riga.

Letland is een van de drie Baltische staten in Noord-Europa. Het is 
een heel vlak en laaggelegen land met veel bossen, weiden en lange 
zandstranden. Het land telt meer dan 12 000 rivieren en 3 000 meren! 
20 % van het grondgebied wordt beschermd, waardoor Letland een veilige 
plek is voor veel dieren, zoals lynxen en wolven.

De afgelopen jaren is Letland een hub voor de hightechindustrie 
geworden. Het land beschikt ook over een bloeiende kunst- en 
architectuur sector. De laatste tijd proberen lokale architecten de Letse 
houten architectuur van de 19e eeuw in de steden te beschermen. Riga 
is ook een wereldhoofdstad van de “Art Nouveau”, met meer dan 800 
gebouwen in die bouwstijl. Letland heeft ook beroemdheden in de klassieke 
muziek, zoals de dirigent Andris Nelsons.

De nationale sport is ijshockey, waarin Letland op hoog niveau presteert. 
Tientallen Letten spelen in de nationale of de continentale competitie 
en de supporters van de nationale ploeg gelden als de luidruchtigste en 
meest enthousiaste.

Riga



Litouwen

Litouwen telt 2,8 miljoen inwoners. De hoofdstad 
van het land is Vilnius en de nationale taal is het 
Litouws.

Wist je dat Litouwers elkaar 

geen hand geven over een dre
mpel 

heen? Ze geloven dat twee me
nsen 

het daarna niet meer met el
kaar 

eens kunnen worden.

Litouwen is beroemd om zijn barnsteen, dat aanspoelt aan de Oostzeekust. Barnsteen of amber is eigenlijk hars, het sap uit de stam van een dennenboom. Na miljoenen jaren wordt het heel hard en kan het worden gebruikt om schitterende geel-oranje sieraden te maken.
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Litouwen gebruikt de euro als munteenheid. Het wapenschild 
van het land, Vytis, staat op de Litouwse munt van één euro.

Litouwen is in 2004 lid geworden van de Europese Unie.

Litouwers eten veelal zuivelproducten, vlees, aardappelen, 
rode bieten, paddenstoelen, bessen en roggebrood. Een 
populair gerecht zijn de cepelinai, aardappelknoedels, 
gevuld met vlees en geserveerd met zure room en spekjes. 
Šaltibarščiai (koude bietensoep) is een verfrissend 
zomergerecht. De traditionele Litouwse cake heet šakotis 
– letterlijk “boomcake” vanwege de vorm! De ingrediënten 
zijn boter, eieren, bloem, suiker en room. De cake wordt aan 
een draaispit gebakken, in een oven of boven een open vuur.

Weleens een kanklės gezien? 
Het is een traditioneel Litouws 
muziekinstrument met een 
houten klankkast en snaren 
bovenop.

In maart 1990 was Litouwen 
de eerste sovjetrepubliek die zich 
onafhankelijk verklaarde van de 
USSR.

Als je de stad Vilnius op een 
toffe en ongebruikelijke manier 
wil bekijken, dan kun je er met 
een heteluchtballon overheen 
vliegen.

Litouwen is de grootste van de drie Baltische staten in Noord-Europa. 
Het land heeft wilde bossen en vele meren en rivieren. Er zijn verschillende 
natuurgebieden waar wilde dieren vrij kunnen rondlopen in een 
beschermde omgeving.

Veel beroemde kunstenaars hebben Litouwse roots. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de zangeres Pink en de zangers van de Red Hot Chili Peppers en 
de Killers!

In Litouwen is basketbal veruit de populairste sport, bijna een religie. 
Verschillende Litouwse basketbalspelers zijn sterren in de Amerikaanse 
NBA, bijvoorbeeld Domantas Sabonis. Andere populaire sporten zijn 
atletiek, voetbal en wielrennen.

Vilnius



Luxemburg

In Luxemburg wonen meer dan 600 000 mensen. 
De hoofdstad heet ook Luxemburg en de drie 
nationale talen zijn Frans, Duits en Luxemburgs.

Dankzij het Schengenakkoord, 

dat in 1985 werd ondertekend 

in de kleine Luxemburgse stad 

Schengen, kunnen Europeanen 
vrij 

binnen de EU reizen.

Het kasteel van Vianden is maar een van de vele kastelen in Luxemburg.
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Luxemburg gebruikt de euro als munteenheid. Op alle 
Luxemburgse euromunten staat het profiel van de 
groothertog van Luxemburg.

Luxemburg was in 1957  een van de oprichters van wat nu 
de Europese Unie is.

Traditionele gerechten zijn Bouneschlupp (een dikke 
soep van aardappelen en snijbonen met spek), Fritür 
vun der Musel (kleine gefrituurde vis uit de Moezel) en 
Huesenziwwi (stoofpot van haas), populair tijdens het 
wildseizoen. Quetschentaart (pruimentaart) is een typisch 
Luxemburgs dessert.

Het grootste tv- en 
radiostation van Europa is 
RTL (oorspronkelijk “Radio 
Télévision Luxembourg”), dat 
werd opgericht in de jaren 
1920 in Luxemburg.

Een van de beroemdste attracties 
van het land zijn de Bock-
kazematten: een indrukwekkend 21 
km lang netwerk van ondergrondse 
gangen onder de vestingwerken 
van de stad Luxemburg, en Unesco-
werelderfgoed.

Luxemburg behoort volgens de 
VN tot de veiligste landen ter 
wereld.

Luxemburg is het op een na kleinste EU-land en ligt in West-Europa. 
Het is een groen en bosrijk land met landbouwgrond, rivieren en mooie 
kastelen.

Luxemburg werd gesticht in 963 opgericht en is momenteel het enige 
groothertogdom in de wereld. Het is het rijkste Europese land en veel 
banken en verzekeringsmaatschappijen zijn hier gevestigd. 

Wat sport betreft, is Luxemburg het meest succesvol geweest op het 
gebied van karate en wielrennen. Vijf keer heeft een Luxemburger de 
Tour de France gewonnen! Andere populaire sporten zijn voetbal, tennis 
en atletiek. Luxemburg



Malta

Op Malta wonen 470 000 mensen. De hoofdstad 
heet Valletta en de twee nationale talen zijn het 
Maltees en het Engels.

De johannieterridders heersten 

over Malta in de gouden tijd 

van het eiland, de 17e en de
 18e 

eeuw.

De faraohond is een hondenras dat afkomstig is van Malta. De oorspronkelijke Maltese naam is Kelb tal-Fenek, wat “konijnenhond” betekent. Volgens de mythe brachten de Feniciërs de faraohond naar Malta, waar de soort nu al 2000 jaar voorkomt.
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Malta gebruikt de euro als munteenheid. Een afbeelding van 
het Maltese kruis staat op de munten van 1 en 2 euro.

Malta is in 2004 lid geworden van de Europese Unie.

De Maltese keuken is een mengsel van historische invloeden. 
Enkele van de meest traditionele gerechten zijn lampuki 
(vistaart), fenek (konijnenstoofpot) en pastizzi (bladerdeeg 
gevuld met ricotta en doperwten). Een typisch dessert 
is imqaret (met dadels gevulde koekjes). Hebt je ooit 
Kinnie geproefd? Het is een Maltese frisdrank van bittere 
sinaasappels en kruiden.

Malta is het dichtst 
bevolkte land in Europa.

Malta heeft geen rivieren of 
meren.

Weet je waarom de hoofdstad van Malta 
“Valletta” heet? De stad is genoemd naar de 
stichter, de Franse edelman Jean Parisot 
de La Valette, grootmeester van de Orde 
van St. Jan, een groep ridders die twee 
eeuwen over Malta heerste.

Malta is een eilandengroep — met de eilanden Malta, Gozo en Comino 
— in Zuid-Europa. Het Maltese landschap is er een van landbouwgronden 
en vestingsteden. In de zomer trekken de zandstranden en de turquoise 
wateren veel toeristen.

De Feniciërs, Carthagers, Romeinen, Byzantijnen, Arabieren, Noormannen, 
Sicilianen, Spanjaarden, johannieterridders, Fransen en Britten hebben 
allemaal een tijdlang over Malta geregeerd. Deze rijke geschiedenis 
zie je nog terug in de vestingen van Malta, die vaak worden gebruikt 
als filmlocaties. Wist je dat de films Gladiator, Troy en De graaf van 
Monte-Cristo allemaal op Malta zijn opgenomen?

Voetbal, waterpolo, tennis en rugby zijn populaire sporten op Malta. 
Maltezers spelen ook hun eigen balspel boċċi, dat lijkt op het Franse jeu 
de boules

Valletta



Nederland

In Nederland wonen 17 miljoen mensen De 
hoofdstad van het land is Amsterdam en de 
nationale taal is het Nederlands.

Enkele van de bekendste schil
ders 

ter wereld waren Nederlanders. 

Daarvan is van Gogh waarschijnl
ijk 

de beroemdste. Maar je hebt 
vast 

ook weleens gehoord van Rembr
andt 

en Vermeer.

In Nederland zie je nog veel oude (en ook moderne) windmolens en elk voorjaar trekken de kleurrijke tulpenvelden duizenden toeristen.
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Nederland gebruikt de euro als munteenheid. Op de 
euromunten staat een portret van de koning van Nederland.

Nederland was in 1957 een van de oprichters van de 
Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de 
EU.

Haring moet je zeker proeven als je Nederland bezoekt. 
Bitterballen (met mosterd) zijn er populair, net als 
Edammer en Goudse kaas die ook vaak bij het ontbijt 
worden gegeten. ‘s Winters kun je lekker opwarmen met een 
kom erwtensoep (met spek), en poffertjes na!

De Nederlanders zijn 
naar verluidt de langste 
mensen ter wereld!

Wist je dat oranje dé kleur van 
Nederland is? Historisch gezien is het 
de kleur van de Nederlandse koninklijke 
familie (het huis van Oranje-Nassau), 
en daarom doen Nederlanders vandaag 
de dag graag oranje kleding aan op 
nationale feestdagen en bij wedstrijden 
van nationale sportploegen.

Meer dan een kwart van alle 
verplaatsingen in Nederland 
vindt plaats per fiets. Het land 
heeft meer dan 35 000 kilometer 
fietspaden. Nederland heeft 
momenteel meer fietsen dan 
inwoners!

Nederland is een vlak land in West-Europa met een lange kustlijn langs 
de Noordzee. Het land is gevoelig voor overstromingen, omdat een groot 
deel van het grondgebied onder de zeespiegel ligt.

Het land is de grootste kaasexporteur ter wereld en ongeveer 80 % van 
alle in de wereld verkochte bloembollen wordt in Nederland geteeld! De 
Nederlandse elektronische muziek is internationaal beroemd geworden. 
Tiësto, Martin Garrix en Armin van Buuren zijn drie wereldberoemde 
Nederlandse dj’s. Die ken je vast wel...

Voetbal, hockey en volleybal zijn populaire sporten. Maar mensen houden 
ook van wielrennen, schaatsen, tennis en golf. Ken je korfbal? Deze 
balsport, die doet denken aan netbal en basketbal, werd uitgevonden door 
een Nederlandse onderwijzer.

Amsterdam



Oostenrijk

In Oostenrijk wonen 8,8 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Wenen en de nationale 
taal is het Duits.

De wals is een beroemde 

ballroomdans uit Oostenrijk.
Apfelstrudel is een beroemd Oostenrijks gebak met appelen, rozijnen en kaneel.
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Oostenrijk gebruikt de euro als munteenheid. Op de 
Oostenrijkse munt van één euro staat de beroemde 
componist Wolfgang Amadeus Mozart.

Oostenrijk is in 1995 lid geworden van de Europese Unie.

Oostenrijk is bijzonder beroemd om zijn gebak, zoals 
Sachertorte, een heerlijke chocoladetaart. Aan de hartige 
kant zijn de Wiener Schnitzel (gepaneerd kalfsvlees) en de 
Tafelspitz (gekookt kalfs- of rundvlees) welbekend.

In Wenen vind je de oudste 
dierentuin ter wereld, de 
Tiergarten Schönbrunn, die 
al in 1752 werd geopend.

Wist je dat Wenen een van de vier zetels 
van de Verenigde Naties is? Het kantoor 
van de Verenigde Naties te Wenen 
(UNOV) werd op 1 januari 1980 opgericht 
als derde hoofdkwartier, na New York en 
Genève (en voor Nairobi). Het bevindt 
zich in het “Vienna International Centre”, 
waar veel internationale organisaties 
zijn gevestigd.

De wals werd oorspronkelijk 
op het Oostenrijkse platteland 
gedanst, maar nu is het een 
klassieker voor iedereen die 
van stijldansen houdt.

Oostenrijk is een bergachtig land in Midden-Europa. Het zal je niet 
verbazen dat de Oostenrijkers van sport in de openlucht houden: skiën 
en wandelen bijvoorbeeld. Het land heeft ook veel nationale parken, die 
samen zo’n 2376 km² bestrijken.

Weet je wat jodelen is? Het is een speciale manier van zingen waarbij je 
je gewone stem combineert met je kopstem.

Oostenrijk heeft een rijk cultureel erfgoed. Net als de beroemde klassieke 
componisten Mozart, Haydn en Schubert, zijn ook Hollywoodster Arnold 
Schwarzenegger en Oscarwinnaar Christoph Waltz in Oostenrijk 
geboren. Verder komt ook Sigmund Freud, neuroloog en grondlegger van 
de psychoanalyse, uit Oostenrijk.

Wenen



Polen

Er wonen ongeveer 38 miljoen mensen in Polen. 
De hoofdstad van het land is Warschau en de 
nationale taal is het Pools.

De eerste vrouw die ooit een 

Nobelprijs won, was de Poolse 

wetenschapper Marie Skłodows
ka-

Curie.

Polen is de belangrijkste broedplaats voor verschillende Europese trekvogels. Elk voorjaar bouwt een kwart van alle Europese witte ooievaars er een nest!
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Polen gebruikt de złoty als munteenheid. Een złoty is 
ongeveer 22 eurocent waard.

Polen is in 2004 lid geworden van de Europese Unie.

De beroemdste traditionele gerechten van Polen zijn 
pierogi (hartige knoedels, gewoonlijk gevuld met vlees, 
kool en paddenstoelen), rosół (kippenbouillon met noedels 
en groente) en bigos (een stoofpot met vlees, worst en 
zuurkool). Paçzki (geglazuurde en met jam of chocola 
gevulde donuts) zijn een populair gebak.

Sinds de 13e eeuw werd in 
de zoutmijn van Wieliczka 
tafelzout gewonnen. Het was 
tot de sluiting in 2007 een van 
de oudste nog operationele 
zoutmijnen ter wereld. Het is een 
van de mooiste plekken van Polen, 
zeker een bezoek waard!

Het gratis rockfestival Pol’and’Rock 
Festival is een van de grootste 
openluchtfestivals van Europa.

Wist je dat het Poolse alfabet 
32 in plaats van 26 letters heeft?

Polen ligt in Midden-Europa aan de Oostzee en is een van de grootste 
landen van de EU. Het heeft een gevarieerd landschap. Het land is rijk aan 
delfstoffen en bekend om zijn vele meren en dichte bossen.

Ooit gehoord van de beroemde Poolse astronoom uit de zestiende 
eeuw, Copernicus? Hij ontdekte dat de aarde rond de zon draait, en niet 
andersom, zoals de mensen toen geloofden.

De populairste sporten in Polen zijn voetbal, volleybal, schansspringen, 
speedway en atletiek. Beroemde Poolse sporters en medaillewinnaars 
zijn onder meer de overleden sprinter en voormalig recordhoudster Irena 
Szewińska, de snelwandelaar Robert Korzeniowski en Adam Małysz, 
een van de beste schansspringers aller tijden!

Warschau



Portugal

Portugal telt 10,3 miljoen inwoners. De hoofdstad 
van het land is Lissabon en de nationale taal is 
het Portugees.

Sardines zijn de populairste 

vis in Portugal. In het hele 

land worden er ‘s zomers z
elfs 

festivals gehouden ter ere
 van 

deze vis!

Vasco da Gama was een beroemde Portugese ontdekkingsreiziger en de eerste Europeaan die India over zee bereikte. Ook Magellaan is een beroemde Portugese ontdekkingsreiziger waar je misschien al eens van hebt gehoord.
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Portugal gebruikt de euro als munteenheid. Op de munten 
van één en twee euro staan de kastelen en wapenschilden 
van het land met het koninklijke zegel in het midden.

Portugal is in 1986 lid geworden van de Europese Unie.

De Portugezen eten meestal veel vis of vlees. Ze houden 
van gedroogde en gepekelde bacalhau (kabeljauw) en 
camarão (garnalen). Ook caldeirada (visstoofpot) en 
feijoada (stoofpot van vlees en bonen) zijn voorbeelden 
van traditionele gerechten. Qua gebak staat Portugal vooral 
bekend om zijn pasteis de nata (puddingtaartjes).

In 1755 werd Lissabon getroffen 
door een van de zwaarste 
aardbevingen uit de 
geschiedenis en werd 85% van 
de stad verwoest.

De oudste boekhandel van de 
wereld staat in Lissabon. Die 
winkel is al bijna 300 jaar open!

De Portugese azulejos zijn 
overal ter wereld bekend. Het 
zijn die typische decoraties die je 
kunt zien aan muren in Portugese 
steden, gemaakt van witte tegels 
met blauwe tekeningen.

Portugal ligt in Zuid-Europa. Het landschap bestaat uit weiden, rotsen, 
rotsachtige vlakten, velden en zandstranden. Wist je dat het Portugese 
paardenras lusitano een van de oudste ter wereld is?

Het Portugese rijk strekte zich op zijn hoogtepunt uit van Brazilië tot 
delen van China en daarom spreken tegenwoordig over de hele wereld 
bijna 300 miljoen mensen Portugees. En heb je ooit geluisterd naar fado? 
Het is traditionele Portugese muziek, met emotionele zang, meestal 
begeleid op gitaar.

Portugal is een groot voetballand. Cristiano Ronaldo, geboren op het 
Portugese eiland Madeira, is een van de grootste voetbalsterren ter wereld. 
Andere populaire sporten zijn basketbal, futsal, handbal en rolhockey.

Lissabon



Roemenië

In Roemenië wonen 19,5 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Boekarest en de 
nationale taal is het Roemeens.

Heb je ooit gehoord van de 

legende van Dracula? De echte 

Dracula, Vlad Dracula, was
 een 

Roemeense prins. Hij inspire
erde 

de Ier Bram Stoker in 1897
 tot 

het verhaal van de vampier G
raaf 

Dracula.

In Roemenië leeft de grootste groep bruine beren van Europa.
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Roemenië gebruikt de leu als munteenheid. Een leu is 
ongeveer 21 eurocent waard.

Roemenië is in 2007 lid geworden van de Europese Unie.

De Roemeense keuken is een mengeling van invloeden uit 
Centraal-Europa en de Balkan. De traditionele Roemeense 
soepen worden ciorbă genoemd. Het zijn doorgaans stevige 
soepen, met een typische zure smaak. Ook koolrolletjes of 
sarmale zijn een populair traditioneel gerecht. Papanași is 
een typisch Roemeens dessert: het is een soort donut bedekt 
met zure room en bosvruchtenjam.

Het parlementsgebouw in 
Boekarest is het op een na 
grootste overheidsgebouw 
ter wereld, na het Pentagon in 
de VS in Washington.

De Roemeense stad Timișoara 
was de tweede stad ter 
wereld met elektrische 
straatverlichting, na New York.

Het Roemeens is een Romaanse 
taal die hoofdzakelijk in 
Roemenië en Moldavië wordt 
gesproken. Het Roemeense 
alfabet dat heden ten dage 
wordt gebruikt, bestaat uit 26 
Latijnse letters en 5 speciale 
tekens: ă, â, î, ş en ţ.

Roemenië ligt in Zuidoost-Europa. Het noorden en het centrum zijn 
bergachtig, het zuiden is landbouwgrond en in het zuidoosten kun je 
zwemmen in de Zwarte Zee. Het land heeft ook bossen, natuurgebieden, 
middeleeuwse steden en wilde dieren. Daarmee trekt het land veel 
toeristen.

We hebben een paar grote uitvindingen te danken aan Roemenië: de 
vulpen en antiverouderingscrème bijvoorbeeld.

Voetbal is de populairste sport in Roemenië, maar handbal, volleybal en 
tennis worden er ook veel gespeeld. Simona Halep is een van de beste 
vrouwelijke tennissers ter wereld. Ook turnen is populair: op de Olympische 
Spelen van 1976 werd de Roemeense Nadia Comăneci de eerste turnster 
die ooit een volmaakte 10 haalde.

Boekarest



Slovenië

Er wonen 2 miljoen mensen in Slovenië. De 
hoofdstad van het land is Ljubljana en de 
nationale taal is het Sloveens.

Schansspringen is een van de 

populairste individuele spo
rten 

in Slovenië. Voetbal, basket
bal, 

ijshockey en handbal zijn 

populaire teamsporten.

Er zijn in Slovenië veel grotten! De grotten van Postojna en Škocjan behoren tot de meest populaire en trekken veel toeristen. Door de grotten van Škocjan loopt ook een bijzondere rivier.
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Slovenië gebruikt de euro als munteenheid. Een afbeelding 
van Primož Trubar, schrijver van het eerste boek dat in het 
Sloveens werd gedrukt, staat op de munt van één euro.

Slovenië is toegetreden tot de EU in 2004.

Typische Sloveense gerechten zijn jota (stoofpot van kool en 
bonen) en štruklji (een soort knoedels). Potica (een soort 
rolcake) is een traditioneel Sloveens gebak. Het wordt gevuld 
met noten, dragon, kaantjes of maanzaad.

De Reka is een van de langste 
ondergrondse rivieren ter wereld. 
De rivier ontspringt in Kroatië 
en stroomt 51 kilometer door 
Slovenië, waarvan 40 kilometer 
onder de grond. Daarna mondt 
hij in Italië uit in de Adriatische 
zee.

Slovenen houden van bijen! In 
het land van amper 2 miljoen 
mensen zijn er ongeveer 10 000 
imkers! 20 mei is op initiatief 
van Slovenië uitgeroepen tot 
Wereldbijendag.

Sommige scènes uit De 
kronieken van Narnia zijn 
opgenomen in de Soča-vallei.

Slovenië is een Centraal-Europees land. Het land is niet heel groot, 
maar heeft een gevarieerd landschap, dat loopt van de Alpen naar de kust: 
er zijn veel rivieren, grotten, ravijnen en bossen, maar ook veel groene 
vlakten en wijngaarden.

In de grotten woont de olm, ook wel de “menselijke vis” genoemd, een 
bedreigde en nogal wonderlijke salamandersoort.

Slovenië heeft ook de nodige kampioenen: extreme skiër Davo Karničar 
was de eerste die van de Mount Everest is afgeskied; Benka Pulko was 
de eerste vrouw die op de motor alle zeven continenten heeft bezocht; en 
Martin Strel zwom de Amazone helemaal af!

Ljubljana



Slowakijke

Slowakije telt 5,4 miljoen mensen. De hoofdstad 
van het land is Bratislava en de nationale taal is 
het Slowaaks.

Kastelen horen bij het lands
chap 

in Slowakije en het kasteel
 van 

Spiš is een van de beroemd
ste. 

Slowakije zou de meeste kaste
len 

per hoofd van de bevolking 
ter 

wereld hebben. Er zijn bijna
 600 

kastelen in Slowakije.

Steve Ditko, een man met Slowaakse roots, is een van de bedenkers van Spiderman.
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Slowakije gebruikt de euro als munteenheid. Op de munten 
van één en twee euro staat een dubbel kruis op drie heuvels, 
het nationale embleem van het land.

Slowakije is in 2004 lid geworden van de EU.

De Slowaakse keuken is typisch Midden-Europees. 
Bryndzové halušky (aardappelknoedels met schapenkaas) 
en kapustnica (koolsoep) zijn maar twee van de vele 
traditionele gerechten van het land. Als dessert eten de 
Slowaken, net als hun Hongaarse en Tsjechische buren, 
graag pannenkoeken, meestal met jam.

Wist je dat de hoofdstad 
Bratislava rechtstreeks aan 
Oostenrijk en Hongarije grenst?

Op een archeologische vindplaats 
bij Kosice werd een kar met vier 
wielen ontdekt uit de periode van 
ongeveer 1600 v. Chr.

Er zijn Slowakije al meer dan  
7 000 grotten ontdekt!

Slowakije bevindt zich in Centraal-Europa. In het noorden liggen de 
bergen van de Tatra, en in het zuiden, waar het vlakker is en er meer 
boerderijen zijn, stroomt de Donau. Bruine beren, wolven, gemzen en 
lynxen leven in het wild in de bossen van Slowakije, die bijna de helft van 
het grondgebied innemen.

Wist je dat de cameralens een Slowaakse uitvinding is?

Ijshockey en voetbal zijn de populairste sporten in Slowakije. In de winter 
gaan Slowaken graag skiën en snowboarden in de bergen. Wist je dat de 
beroemde wielrenner Peter Sagan, bijgenaamd “Peter de Grote”, ook uit 
Slowakije komt?

Bratislava



Spanje

In Spanje wonen 47 miljoen mensen. De hoofdstad 
van het land is Madrid en de nationale taal is het 
Spaans.

Flamenco is een van de tradition
ele 

nationale dansen van Spanje
. De 

danseressen worden begeleid
 met 

de gitaar en handgeklap.

Spanje heeft een oppervlakte van 505 944 km2 en een zeer diverse keuken. Twee van de bekendste Spaanse gerechten zijn paella (rijst met zeevruchten of vlees en groenten) en tapas - gemengde borrelhapjes zoals chorizoworst, tortilla (een dikke omelet met aardappel en ui) en olijven. In de loop der tijd zijn de hapjes steeds verfijnder geworden en tegenwoordig worden ze ook als volledige maaltijd geserveerd.
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Spanje gebruikt de euro als munteenheid. Op de euromunten 
staan drie afbeeldingen: de koning, de schrijver Miguel de 
Cervantes en de kathedraal van Santiago de Compostela.

Spanje is in 1986 lid geworden van de EU.

Churros (gefrituurde deegstengels, die soms in chocolade 
worden gedoopt) zijn een bekend Spaans tussendoortje.

Spanje is het EU-land dat het 
dichtst bij Afrika ligt. Wist je 
dat het maar 35 minuten varen 
is met de veerboot?

Spaans is de op een na meest 
gesproken taal ter wereld, na 
het Chinees.

Wat hebben lolly’s gemeen met 
de klassieke gitaar? Het zijn 
allebei Spaanse uitvindingen!

Spanje bevindt zich in Zuid-Europa. De Pyreneeën liggen in het noorden 
aan de grens met Frankrijk. Maar er zijn ook bergen in het westen en het 
zuiden van het land. In Spanje ligt ook, bij Almería in het zuiden, de enige 
woestijn van Europa! Op het Spaanse eiland Tenerife ligt de Teide, de 
hoogste vulkaan van Europa.

Spanje telde in 2019 52 door de Unesco geregistreerde natuurreservaten, 
meer dan welk ander land ter wereld.

Spanje heeft een rijke traditie aan kunst en cultuur. Waarschijnlijk heb 
je weleens gehoord van Salvador Dalí en Pablo Picasso, twee van 
de meest vernieuwende schilders van de 20e eeuw. Beroemde Spaanse 
sporters zijn onder meer Rafael Nadal, een van de beste tennissers ter 
wereld, en Marc Márquez, die zes keer wereldkampioen in de grand prix 
voor motoren werd.

Madrid



Tsjechië

Er wonen 10,6 miljoen mensen in Tsjechië. De 
hoofdstad van het land is Praag en de nationale 
taal is het Tsjechisch.

De beroemde Karelsbrug over
 de 

Moldau in Praag is een popul
aire 

toeristische attractie.

Het woord robot komt van het Tsjechische woord “robota”, wat arbeid betekent. Het woord robot is voor het eerst gebruikt door de Tsjechische schrijver Karel Čapek in zijn science-fictiontoneelstuk uit 1921: R.U.R. (Rossums Universele Robots).
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Tsjechië gebruikt de kroon of koruna als munteenheid. Een 
kroon heeft een waarde van ongeveer 4 eurocent.

Tsjechië is in 2004 lid geworden van de Europese Unie. 

Traditionele Tsjechische gerechten bestaan vaak uit 
stoofvlees en zijn perfecte winterkost! Meestal worden 
ze geserveerd met een bijgerecht, en het populairst zijn 
knedlíky (aardappel- of broodknoedels). Ook smažený sýr 
(gebakken kaas) en gulášová polévka (een pittige soep) 
eten de Tsjechen graag. De zogenaamde “kuurwafeltjes” 
uit kuuroorden zoals Karlovy Vary, zijn een traditionele en 
zeer populaire lekkernij, en ze bestaan in allerlei smaken!

De Karelsuniversiteit in 
Praag werd al in 1348 door 
Karel IV opgericht. Geen enkele 
universiteit in Midden-Europa is 
zo oud!

Het suikerklontje is ook een 
Tsjechische uitvinding, uit 1843.

De Praagse burcht, hoog 
boven de Vltava of Moldau, is de 
grootste oude burcht ter wereld.

Tsjechië is een Centraal-Europees land. De hoofdstad Praag is een 
van de oudste steden van Europa en het historische centrum trekt veel 
toeristen.

De Tsjechische cultuur is zeer rijk en er zijn veel beroemde Tsjechen. Zo 
zijn er de schilder Alfons Mucha, componisten Bedřich Smetana en 
Antonín Dvořák en schrijvers en denkers Jaroslav Seifert en Václav 
Havel.

Tsjechië heeft een van de beste ijshockeyteams ter wereld: het is in totaal 
al twaalf keer wereldkampioen geworden! Een beroemde ijshockeyer is 
Jaromír Jágr.

Praag



Zweden

In Zweden wonen 10 miljoen mensen. De 
hoofdstad van het land is Stockholm en de 
nationale taal is het Zweeds.

Het bijzondere personage van 

Pippi Langkous is verzonnen 
door 

de Zweedse schrijfster Astrid 

Lindgren.

De Zweden zijn dol op snoep, maar om de tanden van Zweedse kinderen te sparen, hebben ze “lördagsgodis” of “zaterdagsnoep” ingevoerd, wat betekent dat je alleen op zaterdag mag snoepen.
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Zweden gebruikt de kroon als munteenheid. Een kroon is 
ongeveer 10 eurocent waard.

Zweden is in 1995 lid geworden van de EU.

Een bekend Zweeds gerecht zijn köttbullar (gehaktballetjes), 
die worden geserveerd met aardappelpuree en 
vossenbessencompote. De prinsesstårta (prinsessentaart) 
is een laagjescake bedekt met groene marsepein. Het is een 
van de favoriete taarten van de Zweden en wordt traditioneel 
bij bijzondere gelegenheden gegeten.

Brännboll is een populaire 
sport op Zweedse scholen. 
Het heeft iets weg van 
honkbal.

Wist je dat Anders Celsius, 
die zijn naam gaf aan de 
temperatuurschaal, en 
Alfred Nobel, naar wie de 
Nobelprijzen vernoemd zijn, 
allebei Zweeds waren?

In Zweden moeten ouders bij Skatteverket 
(de belastingdienst van de overheid) de 
naam van hun pasgeboren baby laten 
goedkeuren. Namen die niet werden 
toegestaan, zijn bijvoorbeeld Superman, 
Metallica en IKEA. Dat vond men geen 
passende voornamen en men was bang 
dat de kinderen er last van zouden hebben.

Zweden ligt in Noord-Europa en is het op twee na grootste EU-land. Terwijl 
een groot deel van Zuid-Zweden uit laaggelegen landbouwgronden 
bestaat, is het noorden bergachtiger en beslaan bossen meer dan de 
helft van het land!

De kans is heel groot dat je op je slaapkamer meubels van de beroemde 
Zweedse meubelwinkel IKEA hebt staan.

Zweden zijn dol op sport, en voetbal is het populairst. Nooit gehoord van 
de internationale voetballer Zlatan Ibrahimović of zwemster Sarah 
Sjöström? Beroemde artiesten zijn Robyn, Zara Larsson en de band 
The Hives. Stockholm


