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Zwanen

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 ging afval wegbrengen op de hoek Populierstraat/
Plataanstraat. Toen zag ik dit!
Ada Zwaan—Duivendrecht

Tegeltje

Deze week in de geschiedenis
•

•

•

3 juni 1880: Alexander Graham Bell gebruikt zijn
fotofoon voor de eerste keer om een draadloos
telefoongesprek te verzenden.
3 juni 1937: De Engelse ex-koning Eduard VIII
trouwt met zijn grote liefde Wallis Simpson en
doet daarmee afstand van de troon.
5 juni 1964: The Beatles geven het eerste van
twee concerten in het Noord-Hollandse Blokker.
Ingestuurd door Gerrit Vlug

Luisterlijn

Blijf in beweging
Doe alle oefeningen 10x

Zoekt u een luisterend oor of een goed gesprek? Bel 24 uur
per dag met de Luisterlijn (0900-0967 of 020 - 6757575).
E-mailen kan ook: ehulp@deluisterlijn.nl

Gezocht: lees- en kijktips
Wat is uw favoriete boek, tijdschrift, film of tv-programma?
Wat ‘moeten’ de lezers van ‘De week van Co’ echt eens lezen
of kijken? Laat weten wat u mooi vindt en waarom. Mail naar
e.tetenburg@coherente.nl of bel 020-4963673.

1.

2.

Links-rechts draaien

Boven-beneden buigen

Waar of niet waar?
1. In het Vondelpark staan sommige bomen op heipalen.
2. Een kwart van alle botten in je lichaam zit in je voeten.
3. Vandaag de dag draaien er nog maar 100 historische molens in Nederland.
4. Giraffen kunnen hun oren schoonlikken met hun tong.
3.

Links-rechts buigen

4.

Kin intrekken

Antwoorden: waar, waar, niet waar (het zijn er 1200), waar

Filippine
Vul de woorden in. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. In de roze balk staat de oplossing.

Antwoord editie 10: Als Pasen en Pinksteren op één
dag vallen. Winnaars:
R. Aalbers, E. de Vries, R. Vredeling, A. Wesselingh, R. Abrahamse, Mw. Stork, Mw. De
Lange, Mw. Kabel, A. Eversvan Swaaij, F. van Drongelen,
R. Portengen, E. Gooijaarts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schrijver van 'In de ban van de Ring'
Oud indiaans volk dat in Mexico woonde
Hoofdstad van Groot Britannië
Bekende Griekse filosoof
Glazen bak voor reptielen of amfibieën
Plantje op Oostenrijkse euromuntjes van 2 cent
De naam voor het &-teken

Stuur uw antwoord voor 7
juni 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.

