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Maaltijdbezorging
Slagerij Stronkhorst: 020-4961337
Slagerij Ridder: 020- 4961083
Van Barneveld: 020-3585118
Sandwich Express: 020-6992571

Problemen met boodschappen?
Neem contact op met Stichting
Coherente op 020-4963673 en
wij gaan samen met u op zoek
naar een oplossing.

Belcirkel - blijf in gesprek!
We starten met een tijdelijke belcirkel in Ouder-Amstel voor
wie behoefte heeft aan wat meer contact. U belt elkaar
twee keer per week. Als u wilt deelnemen aan deze belcirkel
neem dan contact op met Stichting Coherente op
020-4963673.

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
j.goudsmit@coherente.nl

Tekening van de week
‘’Gemaakt door Carla uit Duivendrecht’’

Lach van de dag!

Rode Kruis coronalijn: 070-4455888
Artistieke quiz
1.Dit is een kunstschilder met fruit in zijn achternaam?
2.Wie schilderde er vooral met lijnen en gekleurde vlakken?

De impact van het coronavirus op Nederland
wordt steeds groter. Heeft u een luisterend oor,
advies of extra hulp nodig omdat u in thuisisolatie zit? Bel het
Rode Kruis.

Antwoord: 1. Karel Appel 2. Piet Mondriaan

Kijk tip: heimwee TV
NPO 2 start met heimwee TV. Er worden verschillende programma’s van vroeger uitgezonden. Elke dag tussen 9.00
-14.00 uur te zien op NPO2. Aflevergingen van programma's als klasgenoten, zeg ‘’ns Aaa, Oppassen!!! en Eén van
de Acht. Veel kijkplezier!

Blijf in beweging, ook thuis!
Antwoord editie 1:
‘’een nieuwe lente
een nieuw geluid’’

Doe alle oefeningen minimaal 10x

Winnaars: Mr.
Strackx, mw. Hovis,
mw. Driessen, mw.
Driessen, mw. Vlug,
mw. van den Marel,
mw. van Drongelen

Cindy Zeinstra

Wilt u iemand verrassen of is iemand jarig?
U kunt nu niet op bezoek gaan, u kunt wel bloemen sturen en laten bezorgen. In Ouderkerk is de
bezorging gratis (020-4964864). Een ‘’ouderwets’’
kaartje sturen werkt ook nog steeds!

KRUISWOORDPUZZEL
Stuur het antwoord voor 7 april
op naar j.goudsmit@coherente.nl
of bel 020-4963673. In de volgende editie wordt de winnaar bekend gemaakt, diegene ontvangt
een prijsje in de brievenbus.
s

