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Natuur in Duivendrecht

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 ver in de 80 en nu pas geniet ik erg van de natuur.
Ik zit op mijn balkon met een boek en een verrekijker.
Want er is van alles o.a. meerkoeten, waterhoentjes, snippen, zwanen en konijnen. Op een keer ging moeder hoen
het water in en de kleintjes kwamen overeind en bleven
op het nest. Even later kwam ze terug met vader hoen, ze
had hem ”uit de kroeg gehaald” als ware “het zijn ook
jouw kinderen hoor!”.
Een andere keer hoorde ik een schreeuw en pakte gauw
mijn verrekijker en zag nog net een meeuw wegvliegen
met vader erachteraan. Gelukkig waren alle kleintjes nog
op het nest. Wat ook mooi was: ik zag een keer vader en
moeder zwaan met 7 kleintjes ertussenin.

Tegeltje

Tiny Wiesemann

Deze week in de geschiedenis
•

•
•

26 mei 1805: In de kathedraal van Milaan wordt
Napoleon Bonaparte tot koning van Italië
gekroond.
28 mei 1932: Het laatste gat in de Afsluitdijk
wordt gedicht. Dit is het einde van de Zuiderzee.
29 mei 1955: Eerste Pinksterdag zorgt voor de
eerste file ooit in Nederland.

Ook een wijsheid? Laat het weten!

Bingo en Rad van Fortuin

Blijf in beweging
Doe alle oefeningen 10x

Op donderdag 14 mei waren bij de Lunaweg (Duivendrecht) en De
Drieburg (Ouderkerk) mooie prijzen te winnen met bingo en het
Rad van Fortuin!

Miniquiz weer
1. Hoe warm is het gemiddeld in mei?
A. 10,2°C
B. 13,1°C
C. 19,6°C
2. Hoeveel neerslag valt er gemiddeld in mei?
A. 61,9 mm
B. 75,8 mm
C. 100,6mm
3. Hoeveel hittegolven tussen 1901 en 2019 waren in mei?
A. 1
B. 5
C. 8
Antwoorden: B, A, A (in 1922)

Woordzoeker Pinksteren

Antwoord editie 9: 1
Winnaars:
Marijke Visser,
Edwin de Vries,
Annie Evers van
Swaaij
Rita Abrahamse
Mw. Kabel

Stuur uw antwoord
voor 31 mei 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.

