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Natuur in Ouder-Amstel

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

De herfst is in aantocht!
Heeft u ook iets moois gezien? Laat het weten!
e.tetenburg@coherente.nl

Sportweek: lunchloop
Vanwege de Nationale Sportweek organiseert Coherente een lunchloop. Wandel rond lunchtijd zelfstandig een rondje en kom onderweg of bij de finish langs bij onze
fruitkraam voor een stukje fruit. Het fruit wordt gesponsord
door Plus Wagner in Duivendrecht en Plus Vreeswijk in Ouderkerk aan de Amstel. U kunt een stukje fruit halen tussen 11.3013.30 uur op het Dorpsplein in Duivendrecht en naast de Plus in
Ouderkerk aan de Amstel.
Datum: 25 september 2020. Kosten: geen.
Aanmelden voor deze activiteit is verplicht (020-4963673).

Wijsheid

Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar
voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of een luisterend oor. Telefonisch (020 - 675 75 75) of via
e-mail (ehulp@deluisterlijn.nl).

Weet u ook een mooie spreuk?
Geef ‘m door!

Deze week in de geschiedenis

Blijf in beweging
Doe alle oefeningen 10x

•
•

•

23 september 1843 – De planeet Neptunus wordt ontdekt.
24 september 1664 – Peter Stuyvesant draagt Nieuw Amsterdam over aan de Engelsen. De kolonie krijgt een nieuwe naam: New York.
27 september 1822 – De Franse geleerde Champollion maakt bekend dat hij
de Steen van Rosetta heeft ontcijferd.
De beroemde granieten steen bevat dezelfde tekst in drie verschillende talen
en is daarom van groot belang voor de
ontcijfering van hiërogliefen.

3.
4.

Wie ontwierp de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk?
a. Berlage
b. Cuypers
Wie schilderde in Duivendrecht?
a. Mondriaan
b. Rembrandt
Hoeveel kruisjes staan er op de vlag van Ouder-Amstel?
a. 5
b. 6
In welk jaar werd Station Duivendrecht geopend?
a. 1991
b. 1993
Antw: 1=b, 2=a, 3=a, 4=b

2.

1.
2.

Gemeentequiz
1.

Deze week trainen we de handen en
polsen.

Geheimschrift
Ontrafel het geheimschrift en ontdek de vraag.
Het antwoord op die vraag is uw oplossing.

23 . 5 . 12 . 11 . 5
13 . 1 . 1 . 14 . 4
9 . 19
8 . 5 . 20
?

3.
4.

Buig de hand voorzichtig naar beneden en naar achter.
Buig de vuist naar beneden en naar
achter

Beweeg uw hand van vuist tot gestrekt
Knijp in een zacht balletje of spons

Antwoord editie 26:
Wie kaatst kan de bal
verwachten
Winnaars:
F. van Drongelen
R. Aalbers
Er waren deze week 15
inzendingen. Bedankt!

Stuur uw antwoord uiterlijk 27 september naar
e.tetenburg@coherente.
nl of bel 020-4963673.
Onder alle goede
inzendingen worden
twee prijzen verloot.
De winnaars van de
loting ontvangen hun
prijsje in de brievenbus.

