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Vakantieverhaal—klaagbrief

Let op: neem geen hulp van vreemden
aan.
Heeft u tips of ideeën voor elkaar en
voor in ‘De week van Co’?
Bel dan 020-4963673 of mail
e.tetenburg@coherente.nl.

Grappig

“Ik ben in Londen in het British Museum geweest. Daar kwam ik
dit kleitablet tegen. Het is een klaagbrief over de verkeerde
soort koper en komt uit Babylon uit 1750 voor Christus (meest
rechts op de foto). Klagen is dus van alle tijden!”
Heeft u ook iets leuks gezien? Stuur het op!

Deze week in de geschiedenis
•

•

25 augustus 1875 – Als eerste zwemt Matthew Webb Het
Kanaal over.
27 augustus 1896 – Begin van de kortste oorlog uit de
geschiedenis. De oorlog was tussen het Verenigd Koninkrijk en Zanzibar en duurde veertig minuten.

De vlag van 2020

Tegeltje

Miniquiz augustus—waar of niet waar?

2.
3.
4.

Augustus wordt ook wel de oogstmaand genoemd
Als je in augustus jarig bent, is je sterrenbeeld
Stier of Ram.
Keizer Augustus leefde rondom het jaar 0.
In de Romeinse kalender was augustus de zesde maand.
1. Waar, 2. Niet waar (leeuw of maagd), 3. Waar (63 vChr-14nChr), 4. Waar

1.

Ingezonden door Mevrouw Kolder

Wist u dat?

Blijf in beweging
Doe alle oefeningen 10x

1. Trek de kin in

In oktober 1949 is in de haven van Rotterdam een schip te water gelaten met de naam “m.s. Duivendrecht”. Het was een
smeerolietanker van zo’n 125 meter. De eerste tocht ging naar
New Orleans. In 1964 werd het schip verkocht en kreeg het een
Franse naam.

2. Duw de schouders naar achter

Raadsel
Wat krijg je als je een slang en een egel kruist?
Prikkeldraad

Sudoku
Welk getal komt in het blauwe vakje?

3. Draai het hoofd naar links en rechts

Antwoord editie 22:
wandelen—appelsap—
ezelsoor
Winnaars:
R. Abrahamse, E. de Vries,
A. Evers, Mw. Klarenbeek, L.
Eliazer, R. Aalbers, Mw.
Kabel, I. Andreas, R.Ch. Vredeling, A. Wesselingh, D.
van der Meij, J. Paardekooper, Mw. Kroese, H.P.
Blok, Dhr. Strackx.
Stuur uw antwoord uiterlijk
30 augustus naar
e.tetenburg@coherente.nl
of bel 020-4963673. In de
volgende editie worden de
winnaars bekend gemaakt.
De winnaars ontvangen een
prijsje in de brievenbus.

