Opdrachten
Opdrachten bij hoofdstuk 29
Introductie:
Twee personages zijn al opgedoken in andere hoofdstukken van het boek.
Meneer Fix is een detective die meneer Fogg op de hielen zit en heel de reis lang Fogg en
Passepartout volgt. Fogg heeft reeds een onzachte ontmoeting gehad met kolonel Stamp W.
Proctor.
Op een politieke meeting in de straten van San Francisco, waar Fogg en zijn gezelschap een
kort bezoek brachten, ontstond tumult. Fogg belandde in het gewoel, Proctor botste tegen
hem aan en verkocht hem een vuistslag die werd opgevangen door meneer Fix. Fogg schold
vervolgens de kolonel uit, die woest uitriep: " We vinden elkaar wel". In dit hoofdstuk
kunnen jullie lezen op welke manier dat gebeurt.

Locatie (titel
in GE)

Vertrek vanuit
San Francisco

De bergpas
van Cheyenne
Colorado

GPScoördinate
n
Placemark
B:
39°46'44.8
1"N
L:
113°38'5.8
4"W

38°44'29.9
7"N
104°50'1.9
7"

Opdracht

Eventuele link, afbeelding, foto-URL

Lees op p. 194 " waarin
verscheidene voorvallen de
revue passeren...
Welkom op de trein van San
Francisco naar New York.
Phileas Fogg en zijn
reisgenoten zijn inmiddels ver
gevorderd op hun reis.
Tijdens dit traject beleven ze
een woest avontuur.
Bekijk het filmfragment over
de trein
1. Op welke 'brandstof 'reden
deze treinen?
2. Waarom zouden deze
treinen vandaag verboden
worden?
Ga naar de volgende locatie
Bekijk het filmfragment
(tourgids) op GE
Cheyenne Mountain
1. Beschrijf de omgeving met
drie kernwoorden
2. Reken 8091 voet om in
meter
Wat gebruikte men om in dit
gebied sporen aan te leggen?
Ga naar Nebraska

http://www.youtube.com/watch?v=
rWnUgWl8QSk

http://www.omrekenen.eu/lengte/v
oet.html

De Union
Pacific
Railroad

41°29'33.1
3"N
99°54'6.53"
W

Van South
Platte river
naar North
Platte

41°13'25.9
8N
96°19'29.5
3"

Een
onprettige
ontmoeting
tijdens het
kaartspel

Twee norse
mannen in
een trein

Van Plum
Creek Fort
Kearnby naar

40°38'54.9
7"N
98°59'3.47"

Klik bij tourgids op 'Nebraska'
1. Wat vind je van het
landschap?
Lees tot aan
'De fluit van de locomotief,
machtiger dan de lier van
Amphion'
--> Bekijk de foto
--> Luister naar het fragment
van de locomotief
Ga naar de volgende locatie
We volgen, in het spoor van
Fogg, de oevers van de South
Platte river
Bekijk even de omgeving van
de rivier
Lees tot aan p. 195 'De 101ste
meridiaan was gepasseerd'.
Denk je dat Fogg deze streek
mooi vond?
Verondertel: je hebt tijd en
geld genoeg... Zou je ook
graag een treinreis maken
langs deze gebieden?
Waarom?
Lees vanaf p. 195 - De 101ste
meridiaan was gepasseerd tot
het einde van p. 106
1. Waarom voelt Fogg zich
beledigd?
2. Wat zal er gebeuren tussen
de twee?
3. Wat betekent 'gienje'
--> Zoek het woord op
Bekijk het fragment
1. Wat voor soort mensen
namen de trein eind 19de
eeuw?
2. Beschrijf kort de kledingstijl
3. Wat bedoelt Fogg met ' de
oude wereld'?
Waarom wil Fogg nu niet
vechten?
Lees verder tot bijna onderaan
p. 198 tot 'revolverschoten
wisselen
We rijden verder tot aan Fort
Kearnby.
In welke staat ligt dat?
Zoom even in.
1. Zoek het woord Yankee op

http://www.koxkollum.nl/mythologi
e/amphion.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=
QZOzLEUAneA

GE

http://www.youtube.com/watch?v=
1dgLEDdFddk

http://nl.wikipedia.org/wiki/Yankee
_(scheldwoord)

om de betekenis te
achterhalen
2. Waarom vindt Passepartout
de conducteur een
'gentleman'?
Lees verder tot
' Het was zo simpel als wat.
het was zo simpel dat Fix en
Passepartout hun hart als een
bezetene voelden kloppen'
Tussen Plum Kreek en Fort
Kearnby gebeuren een
heleboel angstaanjagende
dingen.
3. Wat zou plaatsvinden
tussen Fogg en Proctor?
2. Wat zou er nog kunnen
gebeuren met de trein?
1. Wat gebeurt er effectief?
bekijk het filmfragment
Heb je dat eerder in films
gezien?
Welke?
Pawnees en
Sioux

DIFF. VRAGEN
Sioux vandaag

Vergelijkingen
en metaforen

41°56'39.7
N
100°
0'51.28" B

Bezoek een Sioux reservaat
vandaag
Hoe ziet het eruit?
Vind je nog wigwams?
1. Zoek twee vergelijkingen in
het hoofdstuk
2. Waarom zijn het
vergelijkingen?
3. Wat betekent:
" omlaag over de eindeloze
vlakten die door de natuur
geëffend waren"
4. Maak van deze zin in een
informatieve boodschap.

Bekijk het volgende fragment
http://www.youtube.com/watch?v=
Buru8gU1EGQ

Bekijk de fragmenten
http://www.youtube.com/watch?v=
EBC7FcR5FVo
http://www.youtube.com/watch?v=
eS_2jOCtS9E
GE Street view Rose bud Sioux kamp

Opdrachten bij hoofdstuk 33
Locati
e (titel
in GE)
Light
Boat
NY:

GPScoördinaten
Placemark
B:
40°41'21.22"
N
L: 74°
2'32.80"W

Sandy
Hook:

B:
40°28'38.99"
N
L: 74°
0'58.51"W
B:
40°37'53.06"
N
L:
73°13'4.59"W

Fire
Island
Light

Na
paragraaf
3

B:
41°19'22.45"
N
L:
67°59'42.38"
W

Opdracht

Evt link, afbeelding, foto-URL

‘Welkom aan boord van de
Henrietta, een stoomboot.
Phileas Fogg en zijn vrienden
zijn in New York en willen
naar Liverpool. Er is echter
geen boot meer die tijdig
vertrekt. Phileas Fogg spreekt
daarom af met kapitein
Speedy om met diens boot,
de Henrietta, de overtocht
van New York naar Bordeaux
te maken (de kapitein wil niet
naar Liverpool varen,
hetgeen Fogg hem had
gevraagd). De Henrietta is
een vrachtboot die normaal
gezien geen passagiers
meeneemt.
- Fogg en zijn vrienden zien
deze vuurtoren als ze de
haven uitvaren. Nu, in 2013,
staat er een ander
gebouw/standbeeld op deze
plaats. Welk?
- Lees nadien de hele eerste
paragraaf en klik nadien op
de volgende locatie.’
‘Dit is het punt Sandy Hook.
Klik op de volgende locatie.’

http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/
photos/US-East/RobbinsReef2NJ.jpg

‘- Fogg en zijn reisgenoten
maakten de overtocht met
een stoomboot, met het
soort boot dat je hiernaast
kan zien.
- Lees verder tot en met
paragraaf 3 en klik dan op de
volgende locatie.’
‘- Wat is er gebeurd met
kapitein Speedy? Wie heeft
dat gedaan volgens jou?
Waarom? Geef 2
mogelijkheden.
- Lees daarna verder tot en

http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/
photos/US-East/FireIslandNYDN.jpg

http://forgotten-ny.com/wpcontent/uploads/2012/09/05.sandyhook.j
pg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en
/0/0d/SS_California_Poster_Sharpened.jpg

http://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/G
enealogy/Documents/Asia/Ships/1stClassC
abin.jpg

Na
paragraaf
5

B:
45°30'24.09"
N
L:
57°27'47.68"
W

Na
paragraaf
10

B:
45°59'22.77"
N
L:
51°55'7.07"W

Zandbank
bij
Newfoundland

B:
47°46'56.68"
N
L:
49°49'38.41"
W

met paragraaf 5 en klik op de
volgende locatie.’
‘- Fogg vaart nu naar
Liverpool, in plaats van naar
Bordeaux. Welke problemen
heeft Fogg mogelijk over het
hoofd gezien toen hij de
route veranderde? Geef 2
mogelijke problemen.
- Lees daarna verder tot en
met paragraaf 10 en klik op
de volgende locatie.’
‘- Passepartout gedraagt zich
anders naar de bemanning
toe dan naar Fix. Vergelijk
met 2 voorbeelden uit de
tekst.
- Kies 1 opdracht uit:
* Wat zou Passepartout juist
te drinken en eten brengen
aan de bemanning? Geef 2
voorbeelden.
* Zoek een foto van de zee
tijdens dit deel van de
overtocht.
* Wat zou jij doen aan boord
van een boot tijdens een
overtocht van meer dan 10
dagen? Geef 2 voorbeelden.
Vergelijk je antwoorden met
de activiteiten van
Passepartout, Aouda, Fix of
Fogg.
* Zoek op: een snelheid van
het schip is 11 knopen. Hoe
snel is dit in km/u? Gebruik
deze link:
http://www.knopen-naarkm.nl/ .
- Klik daarna op de volgende
locatie.’
‘- Lees paragrafen 11 tot en
met 13.
- Het weer verandert vanaf
dit punt. Zoek in de tekst
naar verschillen met het
eerste deel van de reis wat
betreft de wind en de golven.
- Lees daarna verder tot aan
‘rookwolken uit de

https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT
N0fiMp_PFvUqa7R_3T8rXzXLVVv2f0usz9U
PAJhso7-pvXX-X
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR
1RrYDaWeRw8T8HsLMch8E9x18cOMKJwO
_-AZsaN-Tkg1I3L1u

Bijna
aange
komen

B:
48°54'8.06"N
L:
10°41'32.94"
W

Ierse
kust

B:
51°17'56.90"
N
L:
9°45'39.91"W

Queen B:
stown 51°51'5.69"N
L:
8°17'48.68"W

Dublin

B:
53°20'59.30"
N
L:
6°15'37.12"W

schoorsteen van de
Henrietta’ en klik op de
volgende locatie.’
‘- De brandstof is op, en het
schip kan niet verder varen.
Wat zou jij doen om alle
passagiers aan land te
krijgen? Geef 2
mogelijkheden.
- Lees daarna verder tot aan
‘de vuurtoren van Fastenet in
zicht.’
Vergelijk jouw mogelijkheden
met de oplossing van Fogg.
Zou Fogg’s oplossing nu , in
2013, ook nog kunnen
geregeld worden? Waarom
wel of niet?
- Klik nadien op de volgende
locatie.’
‘- Het ziet ernaar uit dat Fogg
en zijn passagiers niet op tijd
in Londen zullen geraken.
Zoek via Google Earth Londen
op, en bekijk hoe ver de
Henrietta nog van haar
eindbestemming is.
- Lees daarna verder tot aan
‘het bedrag waarvoor hij het
had verkocht’. Klik dan op de
volgende locatie.’
‘- De vroegere Ierse stad
Queenstown heet nu Cobh.
Bekijk in Google Earth hoe
Fogg zou kunnen varen naar
Londen, als hij genoeg
brandstof zou hebben.
Vergelijk dit met de route (via
Queenstown) die in het boek
staat. Welke zou volgens jou
nu, in 2013, de snelste zijn,
en waarom?
- Lees daarna verder tot na
‘en er dwars doorheen
varen’. Klik daarna op de
volgende locatie’
‘- Fogg en zijn vrienden
bevinden zich nu in Dublin.
Ze stappen over op een
snelle stoomboot naar
Liverpool. Aan welke

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/7/79/Fastnet_Carraig_Aon
air.jpg/220px-Fastnet_Carraig_Aonair.jpg

http://www.maggieblanck.com/Mayopage
s/August05/082305a25.jpg

http://img35.imageshack.us/img35/2338/
porttoessexbridge.jpg

Liverpool

B:
53°26'51.69"
N
L: 3°
0'25.63"W

elementen uit de tekst merk
je dat het een snelle
overtocht is? Tip: Vergelijk in
de tekst de overtocht van
New York naar Queenstown
met de overtocht van Dublin
naar Liverpool. Wat is het
grootste verschil? Welk effect
heeft dit op jou als lezer?
- Lees daarna verder tot het
einde van dit hoofdstuk.
Daarna klik je op de volgende
locatie.’
‘- Inspecteur Fix arresteert
Phileas Fogg. Wat zou de
reactie zijn van Fogg? Wat
zegt hij, wat doet hij?
Vergelijk je antwoord met de
tekening op pagina 234.
- Wat zou deze arrestatie
betekenen voor het doel van
Fogg? Zal hij nog op tijd in
Londen geraken? Zo ja: hoe?
- De reeks van boeken waar
deze roman in verscheen,
heet : ‘Uitzonderlijke reizen’.
Vind je dit stuk van de reis
van Fogg en zijn vrienden
passen in deze serie?
Waarom wel of niet?
- Zou jij graag op reis gaan
samen met Phileas Fogg?
Waarom wel of niet? ’

http://i822.photobucket.com/albums/zz14
7/oldmersey/canadadocks1872large.png

Opdrachten bij Azië (Bombay – Yokohama)
Locatie
(titel in GE)

GPScoördinaten
Placemark

Opdracht

Evt link, afbeelding, foto-URL, fragment

Bombay,
India (1)

1. De naam Bombay
wordt nog steeds
gebruikt. Officieel heeft
deze stad een andere
naam. Welke is dat?
2. Wat betekent ‘iemand
iets op het hart drukken’?
3. Zoals jullie hier kunnen
zien is het niet overal op
aarde tegelijkertijd dag
en nacht. Het is dus ook
niet overal even laat.
Vraag:
Als de boot om half vijf ’s
middags in Bombay
aankomt, hoe laat is het
dan in, de thuisstad van
Fogg, London?
Gebruikt deze website
om de vraag te
beantwoorden.

Fragment:
‘Om half vijf ’s middags gingen de
passagiers van de Mongolia in Bombay
aan land, waar de trein naar Calcutta
precies om acht uur zou vertrekken.
Fogg nam afscheid van zijn medespelers,
stapte van boord af, gaf zijn bediende
instructies voor enkele boodschappen die
gedaan moesten worden, drukte hem op
het hart dat hij vóór acht uur op het
station moest zijn en liep in zijn
regelmatige tred naar het kantoor voor de
paspoorten.’
Link 1:
http://www.fourmilab.ch/cgibin/uncgi/Earth/action?opt=-p
Link 2:
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Millenniumsite
/tijdzones.html

Bombay,
India (2)

1. In Bombay leven
verschillende
godsdiensten naast
elkaar. Waaraan merk je
dat in dit fragment?
2. Zoek op Wikipedia het
antwoord op de volgende
twee vragen.
- Welke godsdienst heeft
de meeste aanhang in
India?
- Hoeveel procent van de
bevolking heeft dat
geloof?

Fragment:
‘Hij had dus geen enkele behoefte om iets
van de wonderen van Bombay te
bezichtigen: het stadhuis, de prachtige
bibliotheek, de forten, de dokken, de
katoenmarkt of de bazaars, de moskeeën,
synagoges, de Armeense kerken of de
schitterende pagode van Mallabar Hill met
zijn twee veelhoekige torens. Ook bracht
hij geen bezoekje aan de meesterwerken
van het eiland Elephanta, met zijn
geheimzinnige onderaardse grafgewelven.’
Locatie 1: 16, Babulnath Road, Charni Road
, Mumbai- 400004 , Maharashtra, India

3. Fogg lijkt niet heel
geïnteresseerd in de
mooie gebouwen van
Bombay.

Locatie 2: 41, Ridge Road, Teen Batti, Near
Malabar Hill Police Station, Mumbai,
Maharashtra, 400006, India

Locatie 3: Elephanta Island, Maharashtra
Ga naar de volgende
plaatsen in Google Earth.
Bekijk enkele foto’s in de
buurt van deze locaties.

400094, India

(In het vakje links
onderaan in Google Earth
kan je de optie ‘foto’s’
aanklikken)

Bombay,
India (3)

Welk gebouw zouden
jullie bezoeken als je in
Bombay was? Wat vind je
er mooi aan?
Fogg en Passepartout zijn
in oktober in Bombay. In
oktober vieren de meeste
Indiers Diwali, het Feest
van het Licht.
Bekijk het filmpje en
wordt ondergedompeld
in kleuren en het muziek
van de tamtams en de
viola’s.

Fragment:
‘Nadat hij hemden en sokken had gekocht,
wandelde Passepartout door de straten
van Bombay. Er was een grote toeloop van
mensen. Die dag was het namelijk een
feestdag [...] Er werd een soort religieus
carnaval gevierd, met optochten en allerlei
vermaak, zoals bajadères die gehuld in
roze tule met gouden en zilveren
borduursels op de klanken van de viola's en
het geroffel van tamtams de meest
adembenemende dansen uitvoerden.’
Afbeelding bajadère:
http://jv.gilead.org.il/pg/80day/pics/067.j
pg
Filmpje Diwali, het Feest van het Licht.
http://www.youtube.com/watch?v=sct4zp
A8VXg

Bombay
naar
Allahabad
(1)

24°53'57.03"
N
80°44'30.75"
O

Surf naar de volgende
website en beantwoord
de vragen.
1. Er zijn bestaan twee
soorten olifanten. Welke
soort olifant zullen Fogg
en Passepartout
gebruiken om hun reis
verder te zetten?
2. Welke van de twee
soorten is de grootste
olifant? Hoe groot kan die
worden?
3. Welke soort heeft de
kleinste oren?
4. Wat doen olifanten
wanneer er een olifant uit
de kudde sterft?

Fragment:
Om acht uur ’s morgens, op vijftien mijl
van het station van Rothal, bleef de trein
plotseling midden op een grote plek
stilstaan, tussen een paar landhuizen en
arbeidershutjes. De treinconducteur liep
alle wagons langs en zei:
‘Iedereen uitstappen.’
Passepartout sprong op de rails en kwam
meteen weer terug. ‘Meneer, er is geen
spoor meer!’ riep hij. ‘Er moet nog een stuk
van zo’n vijftig mijl aangelegd worden van
hier naar Allahabad, waar de rails weer
verder lopen.’
De meeste reizigers wisten dat het spoor
hier ophield. Ze waren uit de trein gestapt
en hadden alle mogelijke voertuigen
bemachtigd die in het dorpje te vinden
waren. Nadat Fogg en Sir Francis Cromarty
het hele dorpje hadden afgezocht kwamen
ze dan ook met lege handen terug. ‘Dan ga
ik te voet,’ zei Phileas Fogg.
Passepartout was inmiddels bij zijn
meester komen staan en keek met een
veelzeggende grijns naar zijn prachtige,
maar ongeschikte muiltjes. Gelukkig was
hij zelf op onderzoek uit geweest, en een
beetje aarzelend zei hij: ‘Meneer, ik geloof
dat ik een vervoermiddel heb gevonden.’
‘Wat dan?’
‘Een olifant!’
Link:
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.wnf/
natuurdatabase.nl/i000103.html

Bombay
naar
Allahabad
(2)

24°56'28.72"
N
80°47'17.40"
O

Phileas Fogg en
Passepartout trekken
samen met Cromarty,
hun nieuwe reisgezel,
door de Indische jungle.
Daar zien ze plots een
groep mensen voorbij
komen. Bekijk de
afbeeldingen hieronder.
Wat denken jullie dat in
dit deel van het verhaal
zal gebeuren? Bespreek
het samen en schrijf het
hieronder op in een paar
zinnen.
Lees nu het fragment en
kom te weten wat er
gebeurt.
Wat is suttee?
Benieuwd hoe het
afloopt? Bekijk het
filmpje hieronder tot en
met minuut 9.
Link:
http://www.youtube.com
/watch?v=TWzi5dSG5js&t
=5m35s
Hoe wordt de prinses
gered? Wie is de redder
in nood?

Fragment:
‘Sir Francis Cromarty bekeek het vertoon
met een trieste blik, en zei tegen de gids:
‘Een suttee!’
De pars knikte en legde een vinger op zijn
lippen. De lange processie trok langzaam
voorbij onder de bomen, en algauw
verdwenen de laatste rijen in het diepe
bos.
Het gezang stierf langzaam weg. Hier en
daar klonk nog een kreet in de verte, en
uiteindelijk werd het tumult gevolgd door
een doodse stilte.
Phileas Fogg had het woord van Sir Francis
Cromarty gehoord, en zodra de processie
voorbij was vroeg hij:
‘Wat is dat, een suttee?’
‘Een suttee, meneer Fogg,’ antwoordde hij,
‘is een mensenoffer, maar dan vrijwillig. De
vrouw die u zojuist zag, zal morgen in alle
vroegte verbrand worden.’
‘Bestaan die barbaarse gebruiken nog
steeds in India? Hebben de Engelsen daar
geen einde aan kunnen maken?’
‘Die arme vrouw!’ mompelde
Passepartout. ‘Levend verbrand!’
‘Ja,’ vervolgde Cromarty, ‘verbrand, en u
zou eens moeten weten wat voor ellendig
leven ze zou hebben als ze zou weigeren.
Men zou haar kaalscheren, ze zou
nauwelijks een handjevol rijst te eten
krijgen, ze zou als onrein wezen verstoten
worden en in een of ander hoekje aan haar
eind komen, als een schruftige hond. Het is
ook daarom dat de meeste vrouwen deze
marteling ondergaan.’

Straat van
Malakka

Nadat onze helden
prinses Aouda hebben
gered van de
verbrandingsdood,
bereiken ze op 25
oktober Calcutta. De
olifant schenkt hij aan de
jonge gids die hen veilig
door de jungle heeft
geloodst. Fogg zit perfect
op schema. In Calcutta
nemen ze een
pakketboot, de Rangoon.

Fragment:
‘In de namiddag van woensdag 30 oktober
voer de Rangoon de Straat van Malakka
binnen, die het schiereiland met dezelfde
naam scheidt van Sumatra. Dit grote
eiland werd aan het zicht onttrokken door
een aantal zeer steile en zeer pittoreske
bergachtige eilandjes.
Afbeelding pakketboot:
http://www.oostendsenostalgie.be/wpcontent/uploads/2012/12/1mariehenriette1.jpg

Singapore
(haven)

Tussen 1 & 2:
Ondertussen probeert
Fix, de rechercheur, nog
steeds om Fogg te
arresteren. AL is dat
makkelijker gezegd dan
gedaan.
Lees het tweede
fragment.

Fragment 1:
‘De volgende ochtend om vier uur, een
halve dag eerder dan voorzien, liep de
Rangoon de haven van Singapore binnen
om een nieuwe voorraad steenkool in te
slaan.’
Fragment 2:
‘De boot zou niet lang genoeg in Singapore
blijven om Fogg te kunnen arresteren. Alle
hoop en verlangens van de rechercheur
waren nu op één punt in de wereld gericht:
_____________ . Dat is namelijk ook
Engels grondgebied, het laatste dat ze
tijdens de reis zouden tegenkomen. In alle
landen daarna, China, Japan en Amerika,
zou Fogg veilig zijn.’
Link 1:
http://www.victorianschool.co.uk/docume
nts/British_Empire_1897%20PD.jpg
Link 2: http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven

Er ontbreekt een
plaatsnaam in het
fragment.
- In welke grote
havenstad, tussen
Singapore en Shanghai
(China), kan Fogg nog
gearresteerd worden?
Jullie vinden het
antwoord op deze kaart.
(Tip: het is één van de
tien grootste havens ter
wereld)

Hongkong
(haven)

Ondertussen zijn onze
vrienden Fogg,
Passepartout en prinses
Aouda aangekomen in
Hongkong. In het
havenkantoor komen
Passepartout en Fix te
weten dat de boot naar
Yokohama vroeger
vertrekt dan verwacht.
Fix moet proberen hen
daar te houden tot hij het
arrestatiebevel heeft.
Lees het fragment.
1. Wat denken jullie dat
Fix zal doen om de
plannen van Fogg te
dwarsbomen?

Fragment:
‘Mooi!’ antwoordde Passepartout, ‘daar
zal mijn meester blij mee zijn. Ik ga hem
meteen op de hoogte brengen.’
Fix moest iets doen. Toen ze het kantoor
uit liepen, bood Fix zijn reisgezel aan iets te
gaan drinken. Passepartout had nog
genoeg tijd en nam de uitnodiging aan.

Overleg samen en schrijf
het hieronder op in een
paar zinnen.

Afbeelding:
http://www.grenswetenschap.nl/images/a
rtikelfoto/opiumkit.jpg

Op de kade zagen ze een taverne die er
uitnodigend uitzag, en samen gingen ze
naar binnen. Het was een grote, fraai
versierde ruimte met achterin een rustbed
met een aantal kussen waarop een paar
versufte mensen lagen te slapen.
Fix en Passepartout begrepen dat ze in een
opiumkit waren beland.’

2. Kies één van de
volgende opdrachten:
Gelukskoekje
Als je in een restaurant in
Hongkong gaat eten, krijg
je waarschijnlijk een
gelukskoekje. Dat is
koekje waarin een spreuk
verborgen zit.
Surf naar deze website.
- Klik op de foto van de
koekjes om de
verschillende spreuken te
lezen.
- Kopieer de spreuk die
jullie de mooiste vinden.
- Verzin zelf een spreuk
die jullie in een
gelukskoekje zouden
steken.

Link:
http://www.spiritueelnetwerk.nl/geluk.ht
ml

Link:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20
120401_etenmetstokjes01

Eten met stokjes
In China, eet men met
stokjes. Bekijk het
volgende filmpje en
beantwoord de volgende
vraag:
- Op een bepaald
Link:
moment in de
http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Chinese_
geschiedenis was er te
sterrenbeelden
weinig brandstof in China.
Wat heeft dat te maken
met eten met stokjes?
Chinese horoscoop
Elk jaar staat er bij de
Chinezen een dier

