Deel 4: De EU in je dagelijks leven
4.1 Europa in het stripverhaal
Het bezoek aan Parijs werd voor Marie en Alexander een echt avontuur. Op hun weg kwamen
ze enkele Europese wetten tegen. Kan jij 3 Europese verwezenlijkingen terugvinden? Weet je
ook wat ze betekenen?
Europese wetten?

Wat?

1.
2.
3.

4.2 Europa in ons dagelijks leven
a. Meer dan 2/3 van onze wetten komen van Europa. Je komt de Europese wetten dan ook
voortdurend tegen in je dagelijks leven. Wedden dat je bij jou thuis ook voorbeelden vindt
van wat we aan Europa te danken hebben?
Ga thuis eens rondsnuffelen:
Vind je het CE‐teken op je eigen speelgoed of op speelgoed van je broer of zus? Dit te‐
ken geeft aan dat een product veilig is. Het staat trouwens niet alleen op speelgoed,
maar ook op een hele reeks andere gebruiksvoorwerpen. Waar vind je het nog?
Staat ‘de bloem’ op het afwas‐ of wasmiddel? Dit teken is het Europees symbool voor
milieuvriendelijke producten. Waarop vind je het nog terug?

Op een voedingsetiket moeten o.a. de volgende elementen staan: ingrediënten,
calorieën, houdbaarheidsdatum, … Neem er een verpakking van een product bij (bv. een
doos cornflakes) en controleer of die elementen op de verpakking staan. Wat staat er
nog op vermeld?
b. In bijlage 1 vind je nog andere voorbeelden van Europese wetten. Kan je de foto’s
(bijlage 2) verbinden met de juiste omschrijving?
1.

5.

9.

2.
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4.3 Europa op vakantie
Marie vertelt jullie wat meer over haar zomervakantie. Vul de tekst verder aan. Maak hiervoor
gebruik van de onderstaande weblinks.
Op vakantie naar Frankrijk
Ik ben superblij! Vandaag was het de laatste schooldag! De zo‐
mervakantie is aangebroken en morgen vertrek ik met mijn ou‐
ders en zusje naar het zuiden van Frankrijk. Onze hond Max
mag ook mee! Als huisdieren binnen de Europese Unie mee op
reis gaan, dan moeten ze beschikken over…(1)…
Mama heeft vandaag alvast enkele tubes zonnecrème gekocht.
Zo wil ze ons goed beschermen tegen de zon. Op de crèmes
staat een afbeelding van een geopend potje. Dat betekent dat
…(2)…
Bovendien heeft ze in de supermarkt een voorraad koekjes en fruit gekocht voor onderweg.
Voor papa heeft ze ook nog enkele pakjes koffie meegebracht. Tijdens lange autoritten drinkt
hij er wel liters van. Mama koopt enkel ‘eerlijke’ koffie. Dat is koffie waarvoor de koffieboeren
een eerlijke prijs krijgen. Op die pakjes koffie staat een Europees label (of teken). In de super‐
markt vind je nog vele andere producten waarop zo’n label staat, zoals …(3)…
Na het avondeten bekijken mama en papa nog eens de reisroute. Na het oversteken van de
grens zullen we een eerste keer stoppen om te ontbijten. Papa vertelt me dat ik het bijna niet
zal merken wanneer we de grens met Frankrijk oversteken. Dat was vroeger wel anders. Voor
…(4)… waren de grenzen binnen de EU nog gesloten. Toen moest je soms uren aanschuiven,
omdat er in die tijd nog douaniers aan de grenzen stonden die je soms controleerden.
Voor het slapen gaan mag ik nog naar Man bijt hond kijken. Mijn favoriete TV‐programma!
Volgens de …(5)…‐richtlijn moet de helft van wat op Vlaamse openbare zenders komt in Euro‐
pa gemaakt zijn. De Europese Unie sponsort ook programma’s van eigen bodem, zoals bv. Kin‐
deren van Dewindt, ...
Intussen laadt papa de bagage in. Eerst plaatst hij het autozitje voor Laura, mijn jongere zusje.
Laura is kleiner dan …(6)… en moet in een kinderstoeltje zitten. De gordel van de wagen be‐
schermt haar anders niet genoeg.
Papa voorziet nog wat ruimte in de auto. Zo kan hij enkele flessen Franse wijn meenemen. Hij
kan zonder problemen boodschappen doen in een andere EU‐lidstaat, maar moet wel reke‐
ning houden met de beperkingen die Europa oplegt. Zo mag hij maximum …(7)… liter wijn
meebrengen vanuit Frankrijk.
Om 20u30 is het bedtijd. Voordat ik ga slapen, neem ik uit mijn spaarvarken de Franse euro‐
munten die ik bewaard heb na onze vorige reis in Frankrijk. Vooral de koperen muntjes, waar‐
op …(8)… staat afgebeeld, vind ik mooi. Intussen heb ik er al zo’n tiental.
Daarna val ik in slaap en droom ik van een heerlijke vakantie aan de Middellandse Zee…
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(1) http://www.diplomatie.be/nl/travel/petsdetail.asp?TEXTID=4209
(2) http://www.europarl.be/ressource/static/files/brochures/web‐NL.pdf (tip: kijk op p. 3)
(3) http://www.maxhavelaar.be/language
(4) http://europa.eu/abc/history/1990‐1999/index_nl.htm (tip: zoek een jaartal)
(5) http://europa.eu/scadplus/scad_nl.htm (tip: zoek bij ‘audiovisueel en mediabeleid’)
(6) http://www.autokinderzitjes.nl/home
(7) http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/citizens/files/GoedeReis2.pdf
(8) http://nl.wikipedia.org/wiki/Euromunten
Noteer hier jullie antwoorden:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................................
8. ..................................................................................................................................................

4.4 Laat je stem horen!
Hier staan nog enkele voorbeelden van EU‐wetten. Vind je ze goed of niet? En waarom?
Ondertitels bij alle TV‐programma’s (voorstel tot EU‐wet)
De EU wil dat alle TV‐programma’s ondertiteld worden. Dat zou niet alleen beter zijn voor
doven, maar ook voor mensen die een vreemde taal willen aanleren. Er zijn immers landen
waar programma’s niet ondertiteld, maar wel ‘gedubbed’ worden. Wanneer bv. een
Spaanse TV‐zender een Engelstalig programma aankoopt dan wordt al de Engelse tekst
vervangen door Spaanse. Dan hoor je Engelse acteurs Spaans spreken.
Op elk ei een code (EU‐wet)
Sinds 2005 moet er in Europa op elk ei een code staan bv. 2‐BE‐6482403. De BE betekent
dat het ei uit België komt. Eieren met een 2 zijn scharreleieren1. Biologische eieren2 krijgen
een 0, eieren van een kip in vrije uitloop3 een 1 en eieren van legbatterijkippen4 een 3. De
andere cijfers verwijzen naar het bedrijf waar het ei vandaan komt.
1

scharrelkip = een kip die meestal binnen blijft
biologische eieren = deze eieren komen van kippen die in ruime stallen leven en "biologisch" voedsel krijgen
3
kip in vrije uitloop = een kip die ook buiten kan lopen
4
legbatterijkip = een kip die met 2 of 4 andere kippen in een kleine kooi zit
2
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Eurotarief
Speciaal voor gsm‐gebruikers voerde de EU dit tarief in. Als we op vakantie in het buiten‐
land zijn, bellen we naar onze familie in België om te zeggen dat we goed aangekomen zijn,
dat het eten overheerlijk is en dat het lekker warm is. Dankzij Europa zijn de telefoonkosten
een stuk minder dan vroeger!

4.5 Europa en internet
Ook als je de computer aanzet, kom je Europa tegen. De EU maakte een spel voor kinderen
om ze te beschermen tegen de gevaren van het internet. “Door het wilde woeste woud” is een
avonturenspel waarbij je een held door een elektronische stad moet gidsen. Kijk wel uit voor
virussen, spammails en wees voorzichtig in chatrooms! Ben je er klaar voor? Surf dan naar
http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php.
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