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DE KLOMP
De klomp heeft verteld over de noodzaak om na de oorlog veel
voedsel te produceren. Machines maakten het werk op de boerderij
makkelijker. Door de groei van de diverse landbouwbedrijven
waren er ook meer regels nodig. Zoals voor de koeienmest die
slecht is voor het milieu.

Geef antwoord op de volgende vragen:
1. Wanneer was in Nederland “de
Hongerwinter”?
££1945
££1944
££1943
2. Wat werd er na de Hongerwinter
afgesproken in de Europese Unie?
££dat de boeren meer grond moesten krijgen
££dat er voedsel van landen buiten Europa
moest komen
££dat er voor iedereen in de Europese Unie
voldoende en betaalbaar voedsel moest
zijn
3. Hoe kregen de boeren na de Tweede
Wereldoorlog hulp om machines kopen?
££alle boeren waren rijk en hadden geen
hulp nodig
££de boeren kregen financiële hulp van de
Europese Unie
££de boeren kregen gratis machines

4. Welke machine heeft de boer van de klomp
vooral in zijn bedrijf nodig?
££dorsmachines
££melkmachines
££machines om hooibalen te maken
5. Wat heeft de boer van de klomp nu ook nog
op zijn land om geld mee te verdienen?
££een kinderboerderij
££een kleine camping
££een kleine supermarkt
6. Nu er voldoende voedsel is, kijkt de EU
samen met de boeren ook naar …?
££verhoging van de productie van voedsel
££de kwaliteit van het voedsel, de natuur en
de zorg voor de dieren
££natuurbescherming en meer kunstmest
gebruik

Dit verhaal is onderdeel van de
Europese Verhalenkoffer

WERKBLAD

Meer info?
www.eu.nlonderwijs
© Europese Unie
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DE KLOMP, vragen en antwoorden
1. Wanneer was in Nederland “de
Hongerwinter”?
££1945
RR1944
££1943
2. Wat werd er na de Hongerwinter
afgesproken in de Europese Unie?
££dat de boeren meer grond moesten krijgen
££dat er voedsel van landen buiten Europa
moest komen
RRdat er voor iedereen in de Europese Unie
voldoende en betaalbaar voedsel moest
zijn
3. Hoe kregen de boeren na de Tweede
Wereldoorlog hulp om machines kopen?
££alle boeren waren rijk en hadden geen
hulp nodig
RRde boeren kregen financiële hulp van de
Europese Unie
££de boeren kregen gratis machines

4. Welke machine heeft de boer van de klomp
vooral in zijn bedrijf nodig?
££dorsmachines
RRmelkmachines
££machines om hooibalen te maken
5. Wat heeft de boer van de klomp nu ook nog
op zijn land om geld mee te verdienen?
££een kinderboerderij
RReen kleine camping
££een kleine supermarkt
6. Nu er voldoende voedsel is, kijkt de EU
samen met de boeren ook naar …?
££verhoging van de productie van voedsel
RRde kwaliteit van het voedsel, de natuur en
de zorg voor de dieren
££natuurbescherming en meer kunstmest
gebruik

Dit verhaal is onderdeel van de
Europese Verhalenkoffer
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Meer info?
www.eu.nlonderwijs
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