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DE EURO
In de Europese Unie betalen veel landen met dezelfde munt: 
de euro. Dit is niet altijd zo geweest. Vroeger had elk Europees 
land z´n eigen geld. Dat had niet altijd dezelfde waarde, door de 
wisselkoersen. Erg onhandig als je op vakantie naar het buitenland 
ging en ook voor de handel. Daarom is het handiger dat we nu 
allemaal met de euro betalen. 

1. Sinds wanneer hebben we in Nederland de 
euro als betaalmiddel?

££  1 januari 2002

££  1 januari 2004

££  1 januari 2008

2. Welk betaalmiddel hadden we vroeger in 
Nederland?

££  de mark

££  de pond

££  de gulden

3. Zien de euromunten uit alle landen er 
hetzelfde uit?

££  ja

££  aan één kant wel

££  nee

4. Zien de eurobiljetten uit alle landen er 
hetzelfde uit?

££  ja

££  aan één kant wel

££  nee

5. Wat is de eurozone?

££  dat zijn de EU-lidstaten, die de euro niet 
gebruiken

££  dat zijn de landen, die rond de EU liggen

££  dat zijn de EU-lidstaten, die de euro 
ingevoerd hebben

6. Welke EU-lidstaten horen niet tot de 
eurozone.

££  Duitsland en Frankrijk

££  België en Nederland

££  Engeland en Denemarken

7. Is de euro in elk land evenveel waard?

££  nee

££  in het buitenland meer

££  ja

8. Wat is de waarde van het eurobiljet met de 
hoogste waarde en welke kleur heeft het?

££  200 euro, geel

££  500 euro, paars

££  1000 euro, rood

Geef antwoord op de volgende vragen:

WERKBLAD
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1. Sinds wanneer hebben we in Nederland de 
euro als betaalmiddel?

£R  1 januari 2002

££  1 januari 2004

££  1 januari 2008

2. Welk betaalmiddel hadden we vroeger in 
Nederland?

££  de mark

££  de pond
£R  de gulden

3. Zien de euromunten uit alle landen er 
hetzelfde uit?

££  ja
£R  aan één kant wel

££  nee

4. Zien de eurobiljetten uit alle landen er 
hetzelfde uit?

£R  ja

££  aan één kant wel

££  nee

5. Wat is de eurozone?

££  dat zijn de EU-lidstaten, die de euro niet 
gebruiken

££  dat zijn de landen, die rond de EU liggen
£R  dat zijn de EU-lidstaten, die de euro 
ingevoerd hebben

6. Welke EU-lidstaten horen niet tot de 
eurozone.

££  Duitsland en Frankrijk

££  België en Nederland
£R  Engeland en Denemarken

7. Is de euro in elk land evenveel waard?

££  nee

££  in het buitenland meer
£R  ja

8. Wat is de waarde van het eurobiljet met de 
hoogste waarde en welke kleur heeft het?

££  200 euro, geel
£R  500 euro, paars

££  1000 euro, rood
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