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Uitgewerkte lessuggesties

1. Weer met honger naar bed?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Weer met honger naar bed?’ op 

pag. 1.
• Motivatie
 Armoede in ons land is een vaak voorkomend thema 

in de media. Jaar na jaar horen we dat de armoede 
stijgt, evenals de kinderarmoede. Ook de leerlingen 
zien schrijnende toestanden, in de media, maar 
misschien ook in het echt. Wellicht zijn er ook op 
school gezinnen die onder de armoedegrens leven. De 
werkbladen kunnen gebruikt worden in een les Mens en 
Maatschappij maar ook in een les Taal.

• Doelstellingen
 - De leerlingen reproduceren en interpreteren gegevens uit 

een geschreven boodschap. 
 - De lln. vergelijken informatie van twee bronnen.
 - De lln. formuleren een eigen mening.
 - De lln. gaan discreet om met persoonlijke gegevens.
• Werkwijze
  Bij het behandelen van dit thema sta je als leerkracht op 

voorhand even stil bij de situatie in je klas. Tijdens de les 
behoud je de nodige discretie (ook bij de leerlingen).

 - Instap: Start de les met deze pagina van Statistiek 
Vlaanderen: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/
bevolking-onder-de-armoededrempel#:~:text=10%25%20
van%20bevolking%20loopt%20risico%20op%20
armoede,-Iets%20minder%20dan&text=Dat%20
komt%20overeen%20met%20ongeveer,zijn%2C%20
werd%20recent%20ingrijpend%20vernieuwd.  
Bespreek de grafiek. De leerlingen mogen klassikaal hun 
ervaringen en meningen rond ‘armoede’ delen. 

 - Kern: Breng dan het Kits-artikel, ‘Weer met honger naar 
bed?’ op pag. 1 aan. De leerlingen verwerken het artikel 
aan de hand van de eerste opdracht op het werkblad. Laat 
dit volgen door een korte klassikale bespreking. Om de 
organisatie beter te leren kennen, zoeken de leerlingen 
de Facebookpagina van Zonder Honger Naar Bed Aalst. 
De leerlingen gaan per twee aan de slag met de tweede 
opdracht. Ook deze opdracht wordt gevolgd door een 
klassikale bespreking.

 - Slot: Maak een post-itaffiche rond ‘armoede’. Alle 
leerlingen noteren op een post-it een eigen mening, 
bedenking rond armoede. De post-its worden op een grote 
affiche geplakt. Enkele leerlingen kunnen de affiche verder 
vormgeven.

2. Virtuele briefopener
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Virtuele briefopener' op pag. 4.
• Motivatie
 Brieven zijn een belangrijke bron van informatie voor 

geschiedkundigen. Ze kunnen er heel wat uit afleiden. 
Ongeopende brieven van 300 jaar oud vinden, is dan 
ook een grote gebeurtenis. Maar dan staan de historici 
voor een dilemma: de brief openen om hem te lezen of 
hem bewaren voor later onderzoek. Openen betekent 
dat je bepaalde historische elementen verliest en dat je 
hem daarna minder goed kan bewaren. Nederlandse 
onderzoekers hebben jaren gewerkt aan een manier om 
brieven te lezen zonder ze te openen. Dat is nu eindelijk 
gelukt. De werkbladen kunnen gebruikt worden in een 
les Taal, onderdeel ‘begrijpend lezen’.  

• Doelstellingen
 - De leerlingen bedenken zelf oplossingen om een brief te 

lezen zonder de envelop te openen. 
 - De lln. benoemen de onderdelen van een artikel en 

gebruiken de correcte woordenschat. 
 - De lln. plaatsen een artikel in de juiste volgorde.  
 - De lln. beantwoorden vragen over een artikel. 
 - De lln. verklaren de moeilijke woorden uit een artikel. 
 - De lln. stellen zelf vragen bij een artikel en kunnen deze 

beantwoorden.
• Werkwijze
 - Voortaak: Schrijf een briefje naar je klas en steek het in 

een envelop. Zorg ervoor dat het briefje even groot is als de 
envelop en beschrijf maar één kant. Maak ook een tweede 
briefje. Vouw dit dicht op verschillende manieren, zodat het 
onmogelijk wordt om het te lezen. Laat de leerlingen raden 
hoe je de brief zou kunnen lezen zonder dat je de envelop 
moet openen. Kies daarna één van deze manieren om de 
brief te lezen zonder de envelop te openen:

 - https://www.wezoozacademy.be/video/2de-graad-
natuurwetenschappen-experimenten-chemische-reactie-
soorten-polaire-stoffen/ 

 - http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/
uploads/2014/11/experimenten_9%20Organische%20
stoffen_9.1.%20Proeven_alcoholen_ethanol_Het%20
schenden%20van%20briefgeheim.pdf 

 - https://nl.wikihow.com/Een-gesloten-envelop-stiekem-
openen



 Zorg ervoor dat dit experiment lukt.
 Vraag de leerlingen hoe jullie het tweede briefje zouden 

kunnen lezen, zonder dat je het moet openen. Na enkele 
voorstellen van de leerlingen, vertel je ze dat onderzoekers 
een manier gevonden hebben om brieven te lezen. Nu de 
kinderen zelf ondervonden hebben hoe spannend het is om 
een brief te lezen zonder hem te openen, kunnen jullie het 
Kits-artikel lezen. 

 - Kern: De leerlingen lossen de eerste vraag van het 
werkblad op. Eerst lezen ze de stukjes tekst. Bespreek 
klassikaal de betekenis van de woorden ‘kopje, inleiding, 
tussentitel, alinea en bijschrift’. Vervolgens noteren de lln. 
cijfers bij de stukjes tekst. Indien het gemakkelijker is, kan 
je deze pagina laten verknippen zodat de leerlingen de 
stukjes echt in de goede volgorde kunnen leggen. 

 Ter controle neem je samen het Kits-artikel erbij. De 
leerlingen lezen het artikel en controleren of zij hun stukjes 
tekst in de juiste volgorde geplaatst hebben. Vraag hun nu 
om het artikel in hun eigen woorden na te vertellen. Hierna 
kan je het filmpje tonen dat past bij dit artikel:

 https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/
onderzoekers-lezen-eeuwenoude-briefgeheimen-dwars-
door-de-verzegelde-envelop-heen~bfd86ac4/ 

 • Slot: De leerlingen schrijven elk een briefje met een door 
jou gekozen onderwerp (bv. mijn schooldag, mijn wensen 
voor de toekomst. Strooi er een beetje zand (of krijt) over 
en vouw de briefjes dan dicht (op verschillende manieren 
zodat het kleine briefjes worden zoals in het voorbeeld). 
Je kan de briefjes samen in één grote envelop steken en 
dan verzegelen. https://vimeo.com/98359134 Of stop de 
briefjes in een (schoen)doos en noteer er de klas en het 
jaartal op. Zet de doos op een zichtbare plaats in de klas. 

3. Nederland kiest!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Gulle Gift’ op pag. 3.
• Motivatie
 In Nederland wordt binnenkort gestemd voor de Tweede 

Kamer. We gaan eens kijken wat dit inhoudt voor onze 
noorderburen. We vergelijken hun systeem met het 
Belgische systeem en spitten uit welke partij waarvoor 
staat. Wie er in Nederland verkozen wordt, heeft ook een 

impact op ons, als medelidstaat van de Europese Unie. 
Tevens mogen de leerlingen een mening vormen over de 
verschillende partijen van Nederland. Dit werkblad kan 
gebruikt worden in een les Geschiedenis of PAV.

• Doelstellingen
 - De leerlingen zoeken antwoorden op vragen in een artikel. 
 - De lln. testen hun parate kennis over de verkiezingen in 

België.
 - De lln. zoeken informatie met behulp van een 

zoekmachine op het internet.
 - De lln. geven objectieve informatie over een Nederlandse 

politieke partij met behulp van een schema.
 - De lln. geven hun mening over een bepaalde Nederlandse 

politieke partij. 
• Werkwijze
 - Instap: Toon dit filmpje aan de leerlingen:
 https://www.youtube.com/watch?v=fYj7DV49jWg. 

Vervolgens doen de leerlingen deze stemtest. 
 https://stemwijzer.nl/
 - Kern: De leerlingen worden in groepjes van twee 

opgedeeld om de eerste opdracht tot een goed einde te 
brengen. De vragen worden beantwoord met behulp van de 
informatie uit het artikel. Voor de vragen over België wordt 
er een beroep gedaan op de parate kennis van de leerlingen. 
Als de lln. een antwoord niet kennen, kunnen ze het 
opzoeken op het internet. Bij de tweede opdracht worden de 
namen van de politieke partijen van Nederland in een doos 
gedaan en op goed geluk verdeeld over de kleine groepjes. 
Een overzicht van de Nederlandse partijen vind je hier: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_politieke_
partijen_in_Nederland. Elk groepje zoekt informatie op 
over de getrokken partij en presenteert deze objectief aan de 
rest van de klas. Iedereen geeft vervolgens zijn mening over 
elke partij afzonderlijk.

• Tip
 Op het einde van de les kiest elke leerling één partij waarop 

hij/zij zou stemmen. Alle stemmen worden opgeteld. Wie 
wint in jullie klas de Nederlandse verkiezingen?

• Meer weten
 - Hoe wordt Nederland bestuurd?
 https://youtu.be/Fbs29h_hZSw,P2. 
 - Politieke structuur van België
 https://www.youtube.com/watch?v=kmrBYSAOuQM 

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Weer met honger naar bed? 
1. 1. a. Zonder Honger naar Bed
 b. in verschillende gemeenten
 c. vrijwilligers
 d. Hulpbehoevende mensen helpen door het schenken 

van voedsel.
 2. Er zijn overtredingen inzake de voedselveiligheid 

gebeurd (vervallen voedsel werd doorgegeven).
 De werking is te groot geworden, het is geen privé-

initiatief meer.
 3. De medewerkers zijn vrijwilligers en die hebben geen 

tijd voor een uitgebreide administratie.
 4. Het uitdelen van boetes aan de vrijwillige 

medewerkers.
 5. In sommige gemeenten stoppen de groepen hun 

werking. De groepen vinden het heel jammer, en zeker 
voor de gezinnen die het voedsel kunnen gebruiken.

2. 1. een privé-groep
  2. Je moet lid worden om deel te nemen aan de 

Facebookpagina.
  3. Eten over na ontbijt, lunch of avondeten; een extra 

portie bereiden; fruit of groente over; een cake bakken 
voor een jarig kind.

  4. De aanbieders en de aanvragers posten een bericht in 
de Facebookgroep.

  5. neen
  6. Het bericht wordt gewist, het lid wordt uit de groep 

verwijderd.
  7. Zelf brengen van het voedsel of het laten ophalen bij je 

thuis.
 Mogelijke tijdstippen van brengen of ophalen.

2. Virtuele briefopener
1. 5 – 1 – 6 – 7 – 3 – 4 – 8 – 2
2. Primeur: De eerste bekendmaking van iets nieuws. 

/ Geavanceerd: Heel modern. / Zegel: Een afdruk 
van een figuur in was of lak die de echtheid van een 
document bevestigt. / Virtueel: Door middel van 
computers gecreëerd of op de computer verschijnend. / 
Reconstrueren: Herbouwen in oorspronkelijke vorm.

3. – 4. eigen antwoorden
5. Met geavanceerde technologie konden ze een brief 

digitaal lezen, zonder de envelop te openen. 
6. De kist met brieven is meer dan 300 jaar oud.
7. Eerst scanden de wetenschappers de ongeopende brief 

met een CT-scanner.

 Daarbij pikten duizenden scans de ijzerdeeltjes in de 
inkt van de brief op. 

 Vervolgens maakte een speciaal programma van al die 
scans een virtuele legpuzzel. 

 Daarna werd de brief gereconstrueerd en leesbaar 
gemaakt via een speciaal algoritme. 

8. Er werd vier jaar aan het algoritme gewerkt en er is nog 
maar één brief gelezen met deze speciale techniek. 

9. eigen antwoord
10. Een briefopener (ook: vouwbeen) is een gebruiks-

voorwerp waarmee brieven en enveloppen geopend 
kunnen worden. (Toon voorbeelden van Google of breng 
zelf een briefopener mee.)

11. Mogelijke vragen en antwoorden:
 - Waarom zijn brieven belangrijk voor historici? Ze zijn 

een belangrijke bron van informatie over het dagelijkse 
leven. 

 - Uit welke periode komen de verzegelde brieven? Uit de 
17de en 18de eeuw. 

 - Waarom bevatten brieven uit de 17de en 18de eeuw 
vaak zand? Het zand werd toegevoegd om de inkt te 
laten drogen.

 - Wat is het voordeel van deze techniek? Met deze 
nieuwe techniek moeten de onderzoekers niet meer 
kiezen of ze een brief openen en lezen of hem bewaren. 

 - Waarom is de nieuwe techniek belangrijk? Zo 
kunnen brieven beschikbaar blijven voor toekomstige 
wetenschappers, zodat die de brieven met nieuwe 
technieken kunnen onderzoeken. 

3. Nederland kiest!
1. a. 17/03/2021 – 26/05/2019 / b. 18 jaar – 18 jaar / 

c. een nieuwe Tweede Kamer – met de Kamer van 
Volksvertegenwoordiging (federaal) – evenveel als – In 
België zijn er twee landsdelen die elk stemmen op eigen 
partijen.De winnende partijen uit beide landsdelen 
moeten samen een federale regering vormen. / d. Ze 
kregen een schenking van een miljardair. – Democraten 
66 (D66) en Partij van de Dieren (PvdD) – De miljardair 
steunt hen omwille van hun klimaatplannen.

2. eigen antwoorden

4. Kits Nieuwsquiz 13 
1. c - 2. b – 3. a – 4. c – 5. b
6. a – 7. c – 8. a – 9. b – 10. b 

Sleutel bij de werkbladen



Weer met honger naar bed? (1)

1. Bij het artikel in Kits

 Ï 1. In dit artikel gaat het over een bepaalde organisatie.

  a. Naam? 

  b. Plaats? 

  c. Wie zijn de organisatoren? 

  d. Doel? 

 Ï 2. Welke twee zaken klaagt het FAVV aan over een bepaalde groep van deze organisatie?

 Ï 3. Waarom kant de groep zich tegen de verplichte registratie van alle producten en schenkingen?

 Ï 4. Waarmee dreigt het FAVV?

 Ï 5. Hoe reageert men daarop bij de groep?

 Ï 6. Welke kant kies jij in dit conflict: de groep of het FAVV?

  Waarom?



Weer met honger naar bed? (2)

2. Zonder Honger Naar Bed Aalst
 Zoek op het internet de Facebookgroep Zonder Honger Naar Bed Aalst.

 1. Welk soort groep is dit? 

 2. Wat betekent dit? 

 Lees de inleidende tekst over de groep.
 3. In het Kits-artikel wordt enkel gepraat over het schenken van voedsel dat de vervaldatum bijna bereikt
 heeft. Op deze Facebookpagina worden nog andere mogelijkheden opgesomd.
 Welke?

 4. Hoe werkt het schenken via de Facebookpagina?

 5. Mogen er ook kledij en meubels aangeboden worden? 

6. Wat doen organisatoren bij verbaal geweld, ongepast taalgebruik?

 7. Welke extra gegevens dient een aanbieder te vermelden?



Virtuele briefopener (1)

1. Zet het artikel terug in de juiste volgorde.
 Schrijf één van deze woorden voor de delen van het artikel: 
	 1. Kop	—	2. Inleiding	—	3. Alinea	1	
	 4. Vervolg	alinea	1	—	5. Tussentitel
	 6. Alinea	2	—	7. Vervolg	alinea	2	—	8. Bijschrift

Brieven zijn voor historici een belangrijke bron 
van informatie over het dagelijkse leven. Veel 
brieven uit de 17de en 18de eeuw zijn verzegeld. 
En ze bevatten vaak zand om de inkt te laten 
drogen. Als je zo’n brief opent, maak je niet en-
kel het zegel kapot, maar valt ook het zand eruit. Negen jaar geleden ontdekten onderzoekers een 

kist met brieven van meer dan driehonderd jaar 
oud. Nu is het hen gelukt om één van die brie-
ven te lezen zónder het zegel te verbreken. Eerst 
scanden de wetenschappers de ongeopende 
brief met een CT-scanner. Zo’n apparaat wordt 
ook gebruikt in ziekenhuizen. Duizenden scans 
pikten de ijzerdeeltjes in de inkt van de brief op. 
Ze maakten zo de letters zichtbaar. 

De historische informatie die dat zand bevat, ben 
je dan kwijt. Met deze nieuwe techniek hoeven 
onderzoekers niet meer te kiezen of ze een brief 
openen en lezen of hem bewaren. Dit betekent 
dat brieven beschikbaar kunnen blijven voor toe-
komstige wetenschappers. Die kunnen ze op hun 
beurt met nieuwe technieken onderzoeken. En 
zo weer nieuwe ontdekkingen doen …Een speciaal programma maakte van al die 

scans vervolgens een virtuele legpuzzel. Daarna 
werd de brief gereconstrueerd en leesbaar ge-
maakt via een speciaal algoritme. Dat is een ge-
heel van stappen die je zet om een doel te berei-
ken. Aan dit algoritme werd vier jaar gewerkt.

Het zegel van de brief bleef intact dankzij röntgen-micro CT scanning.

Digitale briefopener
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Bron van informatie

NEDERLAND | Leidse onderzoekers hebben een primeur. 
Met geavanceerde technologie openden ze een brief digitaal.



Virtuele briefopener (2)

2. Verbind de moeilijke woorden met de passende woordverklaring. 

  Primeur • • Door middel van computers gecreëerd of op de computer verschijnend. 

  Geavanceerd • • Een afdruk van een figuur in was of lak die de echtheid van een
        document bevestigt.

  Zegel • • Herbouwen in de oorspronkelijke vorm.

  Virtueel • • Heel modern.

  Reconstrueren • • De eerste bekendmaking van iets nieuws.

3. Bedenk een nieuwe titel voor dit artikel:

4. Bedenk een tussentitel voor de eerste alinea van dit artikel: 

5. Wat is de primeur van de Leidse onderzoekers?

6. Hoe oud is de kist met brieven?

7. Hoe konden de wetenschappers de ongeopende brief lezen? 

 Ï Eerst 

 Ï Dan 

 Ï Vervolgens 

 Ï Daarna 

8. Waarom past het spreekwoord ‘het is een werk van lange adem’ bij dit artikel?   

9. Wat zou het onderwerp van die brieven kunnen zijn?  

10. Wat is een ‘briefopener’ en hoe ziet die eruit? 



11. Lees het onderdeel ‘Bron van informatie’.
 Stel zelf 3 vragen over dit stukje tekst.
 Noteer er ook telkens het antwoord bij. 

 Vraag 1: 

 Antwoord: 

 

 Vraag 2: 

 Antwoord: 

 

 Vraag 3: 

 Antwoord: 

 

Virtuele briefopener (3)
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Nederland kiest! (1)

1. Zoek de antwoorden op de hoofdvragen in het Kits-artikel.
 Enkele bijvragen refereren naar de politieke situatie in België. 

 a. Op welke datum trekken de Nederlanders naar de stembus? 

  s Weet je nog wanneer de laatste stembusgang in ons land plaatsvond? 

 b. Hoe oud moet je zijn om te mogen kiezen in Nederland?  jaar

  s In België is dit  jaar.

 c. Wie wordt er gekozen? 

  s Met wat kan je dit het best vergelijken in België? 

  s Het aantal leden in Nederland is   hoger dan   |			evenveel als   |			lager dan   in België.

  s Leg in je eigen woorden uit waarom volgens jou de verkiezingen in België zoveel ingewikkelder zijn

  dan die in Nederland. 

  

  

 d. Twee Nederlandse partijen kregen een zeer leuke verrassing.

  s Welke verrassing?

  

s Over welke partijen gaat het?

  

  s Waarom kregen ze deze verrassing?
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2. Als burger is het belangrijk om te weten op wie je gaat stemmen, en waarom. 
 Op welke Nederlandse partij zou jij wel kunnen stemmen?
 a. Voorstelling van alle Nederlandse partijen.
 Je krijgt willekeurig een partij toegewezen die je objectief moet voorstellen aan de klas m.b.v. dit schema.

NAAM VAN DE PARTIJ:

AFKORTING:

LOGO (AFBEELDING)

PARTIJLEIDER (VOORZITTER) + FOTO

WAT ZEGT DE PARTIJ OVER ...

Nederland kiest! (2)

- Klimaat: 

- Onderwijs: 

- Wonen: 

- Werken: 

- Veiligheid: 

- Europa: 

- : 

De partij leunt het dichtst aan bij deze Belgische partij. 



Nederland kiest! (3)

NAAM: 

1. Standpunten waar ik het mee eens ben.

 

2. Standpunten waar ik het niet mee eens ben. 

 

3. Ik zou op deze partij kunnen stemmen:

 
 
JA

 
 NEEN

NAAM: 

1. Standpunten waar ik het mee eens ben.

 

2. Standpunten waar ik het niet mee eens ben. 

 

3. Ik zou op deze partij kunnen stemmen:

 
 
JA

 
 NEEN

NAAM: 

1. Standpunten waar ik het mee eens ben.

 

2. Standpunten waar ik het niet mee eens ben. 

 

3. Ik zou op deze partij kunnen stemmen:

 
 
JA

 
 NEEN

NAAM: 

1. Standpunten waar ik het mee eens ben.

 

2. Standpunten waar ik het niet mee eens ben. 

 

3. Ik zou op deze partij kunnen stemmen:

 
 
JA

 
 NEEN

 b. Vul onderstaande strook in voor alle partijen, inclusief diegene die jij voorgesteld hebt.



Sluit aan bij de Kits-krant van 11 maart 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke groepen mensen zijn het oneens met elkaar in de provincie Luxemburg?
  a. De lokale bewoners en de nieuwe boeren.
  b. De lokale boeren en de eigenaars van megaboerderijen.
  c. De lokale boeren en de nieuwe bewoners.

2. Als de Boekenbeurs dit jaar doorgaat, zal ze een speciale verjaardag kunnen vieren. Welke?
  a. Haar 80ste verjaardag.
  b. Haar 90ste verjaardag.
  c. Haar 100ste verjaardag.

3. In welke volgorde gaan de versoepelingen in?
  a. Vanaf 15 maart mogen scholen daguitstappen organiseren, vanaf 1 april mogen pretparken heropenen en 

vanaf mei mag de horeca openen.
  b. Vanaf 15 maart mogen pretparken heropenen, vanaf 1 april mogen kermissen openen en vanaf mei mag de 

horeca openen.
  c. Vanaf 15 maart mogen scholen daguitstappen organiseren, vanaf 1 april mogen kermissen openen en vanaf 

mei mag de horeca openen.

4. Waarom heet het 100-dagenfeest ook het Chrysostomosfeest?
  a. Johannes Chrysostomos is de patroonheilige van de feestvierders.
  b. Johannes Chrysostomos is de patroonheilige van de jongeren.
  c. Johannes Chrysostomos is de patroonheilige van de predikers.

5. Waarom zijn veel wegen volgens Timea Németh niet geschikt om te skaten?
  a. Omdat er te veel auto’s rijden.
  b. Omdat er veel losse steentjes liggen.
  c. Omdat ze in een heel slechte staat zijn.

6. Welke wedstrijd was voor het eerst live op de Nederlandse radio te horen?
  a. De voetbalwedstrijd Nederland – België.
  b. De basketbalwedstrijd Nederland – België.
  c. De voetbalwedstrijd Nederland – Duitsland.

7. Welke twee Nederlandse partijen kregen veel geld van een miljardair voor hun verkiezingscampagne?
  a. Democraten 68 en Partij voor de Ouderen.
  b. Partij voor de Dieren en Groen.
  c. Partij voor de Dieren en Democraten 66.

8. Wanneer gaat de volgende Europese top door in Brussel?
  a. Op 25 maart 2021.
  b. Op 1 april 2021.
  c. Er zijn voorlopig geen Europese toppen, door de coronapandemie.

9. Wat ontdek je in de tentoonstelling Oog in oog met de Romeinen?
  a. Hoe het er echt aan toeging in het Romeinse leger.
  b. Hoe het er echt aan toeging in de Romeinse tijd.
  c. Hoe het er echt aan toeging in Rome, van het jaar 0 tot het jaar 2000.

10. Welke zin over de ontdekking van thee is niet waar?
  a. Thee zou zijn ontdekt door de Goddelijke genezer.
  b. Thee zou zijn ontdekt in 2676 voor Christus.
  c. Thee zou zijn ontdekt doordat er per toeval enkele blaadjes van een theeplant in een pot met kokend water 

dwarrelden.

Kits Nieuwsquiz 13
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