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Het Koninkrijk België is een land in West-Europa.

Het ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.
België heeft ongeveer elf miljoen inwoners op een
oppervlakte van 30.528 vierkante kilometer.
België is een van de oprichters van de Europese
Economische Gemeenschap (EEG), dat is de huidige Europese Unie (EU).
Het Koninkrijk België is verdeeld in drie Gewesten:
Het Nederlands talige Vlaanderen in het noorden, het Franstalige Wallonië in het zuiden en de
hoofdstad Brussel.
Er is ook een kleine Duitstalige minderheid in het
oosten van het land met ongeveer 70.000 inwoners.

Een favoriet gerecht
van de Belgen zijn
mosselen met friet die
naar verluidt in België
werden uitgevonden.
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De hoofdstad van België is Brussel.
Brussel heeft 150.000 inwoners en
is de hoofdstad en residentiestad
van het Koninkrijk België.

In Brussel zijn verschillende internationale organisaties gevestigd:
de meeste Europese instellingen
alsook het NAVO-hoofdkwartier
zijn hier gevestigd
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Ook toerisme speelt een grote rol in België.

Het land is erg populair als toeristische bestemming, wat vooral
daaraan ligt, dat het als een ontmoetingsplaats voor vele politieke,
culturele en sociale evenementen geldt, zoals de Open Monumentendagen en de vele tentoonstellingen.
De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Grote Markt in
Brussel, het gotische gemeentehuis, de kathedraal Saint Michel en
het Atomium.
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Bovendien worden in
België meer dan 1000
biersoorten geproduceerd.
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Lees de tekst over België aandachtig door!!
Kruis daarna GOED of FOUT aan.

GOED

FOUT

België is een van de oprichters van de EU.

België is een land in Oost-Europa.

België heeft 20 miljoen inwoners.

België is gelegen aan de Noordzee.

Warschau is de hoofdstad van België.

Het Atomium is een bezienswaardigheid in Brussel.

Toerisme is erg belangrijk voor België.
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Een favoriet gerecht is schnitzel en
friet.
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DE PROVINCIES VAN BELGIË
Wijs met behulp van de atlas de provincies toe.
Trek een lijn van de provincie op de kaart naar de daarbij behorende naam.
Neem voor elke streep een andere kleur!

West-Vlaanderen

Antwerpen

Luik

Oost-Vlaanderen

Limburg

Henegouwen

Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
Namen
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Luxemburg
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