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Hoeveeleuro is de'foute' euro waord?
Wat voor eenkleur heeft de 'foute' eu?o?
fn welkestod is de'foute' euro gevonden?
Woor is de 'foute' euro gevonden
en door wie ?
Hoeveelmuntenvonvijf eurocentmoet je ongeveerhebbenvoor I kilo ?
Welkeeuromuntenhorenecht nikkeltebevatten ?
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uGffiftftnnDE o De politie heeft in de nacht'l#t-z*
terdagop zondag in Líchtenvoorde een inbrek#ffeen
kerk àangehoudËn, die ziin activiteiten verra#door
de kerkklok te luiden. De inbreker, een 2l-iarlge inwohad-samen met enkele anderen de
nër-MÉoenlo,
toegangsdeur van de'fi-illerlcerk geforyegrd. Toeí'om
fraf vier de klol*en onvenvacht begonnerite*luiifen,
waarschrnrden enkele waliker geworden inwonbfÉ de
politie. De inbrekers gingen er vandoor op het moment dat de politie arriveerde. De inwoner v.an Groenlo werd door de agenffir achterhaald. Hii had twee
priestergewaden onder z'n jas. De man is ingesbten.
De politie is nog op zoek naar de andere mannen.

7. Waor woontde inbreker?
8. Woordoorwerd de inbrekerontdekt en hoe
faat wos het toen ?
9. Wot betekent:fepceren.
10.Wot heeft de inbreker meegenomen
?

