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Minigolf Amstelbad

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 - zoekspelletje

Het minigolfen in het Amstelbad was een succes! Mevrouw
Hoogstraaten ging als winnaar naar huis.

Pas op voor babbeltrucs
Bij een babbeltruc gebruikt een dader een smoes of leugen om
zich uw woning in te praten met als doel een diefstal te plegen.
Men beweert bijvoorbeeld van de GGD te zijn en voor een
corona-test te komen.
De politie en gemeente Ouder-Amstel geven tips om uw veiligheid te vergroten:
•
Doe niet open zonder eerst te kijken wie er voor de deur
staat
•
Laat een collectant buiten wachten
•
Laat onaangekondigd bezoek niet binnen
•
Wees bedacht op smoezen
•
Doe alleen open voor eigen bezoek (als u in een flat/
appartementencomplex woont)

Vertrouwt u het niet? Bel de politie via 112 of 0900-8844.
Lees meer op www.politie.nl/babbeltruc.

Bingo
Beproef uw geluk tijdens
een gezellige middag met
bingo. De zaal is ingericht met blokjes
van 3 tafeltjes voor 3 personen volgens de adviezen van het RIVM. Er
kunnen maximaal 13 personen meespelen.
Locatie: Dorpshuis, Duivendrecht
Datum: vrijdag 7 augustus
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: € 5,00 (excl. consumpties)
Aanmelden voor 31 augustus bij
Coherente via 020 - 699 31 64

Deze week in de geschiedenis
•

Blijf in beweging

28 juli 1940 – Radio Oranje begint met uitzenden. Tijdens
de eerste uitzending sprak koningin Wilhelmina de bevolking toe.
29 juli 1981 – Prins Charles trouwt met Diana Spencer.
30 juli 2003 – De laatste Volkswagen
Kever, in de jaren dertig ontworpen door
Ferdinand Porsche, rolt in Mexico van de
band.
2 augustus 1776 – Officiële ondertekening van de
Onafhankelijkheidsverklaring in de VS.

•
•

•

Doe alle oefeningen 10x

1.
2.

Buig naar voren en achteren
Trek de schouders op

Miniquiz—Waar of niet waar?
1.

De drie astronauten die de eerste maanlanding uitvoerden, hadden allemaal een levensverzekering.
De hink-stap-sprong werd als Olympische sport bedacht in
de Griekse Oudheid.
Er zwemmen haaien in de Middellandse Zee.
De Vaalserberg is de hoogste berg op Nederlands grondgebied.

2.
3.
4.

1. Niet waar, 2. Niet waar, 3. Waar (zelfs 47 soorten), 4. Niet waar (Mount Scenery op Saba)

Spreekwoorden filippine
Welk woord staat in de roze vakjes?

4.

3.
Draai uw torso
Buig naar links en rechts

Antwoord editie 18:
0
Winnaars:
I. Andriessen, M. Visser,
Mw. Overwater, A. Evers,
E. de Vries, Mw. Kabel,
R.Ch. Vredeling,
I. Andreas, M. de Haan,
H. Blok

1.
2.
3.
4.

wat niet ..., wat niet deert
twee handen op één …
... geleerd is oud gedaan
zijn handen in ... wassen

5. uit de ... klappen
6. de ... valt niet ver van de
boom
7. ... op het vuur gooien
8. spreken is zilver, zwijgen is ...

Stuur uw antwoord uiterlijk
2 augustus 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.

