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Fotowedstrijd herfst

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

Herfst in het bos, ingestuurd door Ad Heins!
Heeft u ook een herfstfoto voor de Coherente Fotowedstrijd gemaakt? We zien ‘m graag verschijnen!

Hulp van Coherente
Kent u iemand, of bent u
iemand, die hulp nodig heeft in
deze periode (bijv. boodschappen
doen, een praatje met iemand
maken, e.d.)? Neem dan contact
met ons op. Samen bekijken we
of Coherente iets voor u kan betekenen. Telefoon: 020-4693673

Week van Co online
Wist u dat u De Week van
Co ook online kunt (terug)
lezen?
Alle edities zijn te vinden
op:
www.coherente.nl/
weekvanco

Verbouwing Plus Wagner in Duivendrecht
Plus Wagner in Duivendrecht wordt verbouwd. Vanaf 25 oktober beginnen de werkzaamheden, maar is de winkel nog open.
Zaterdag 7 november om 17.00 uur gaat de winkel dicht. Haal
dus op tijd uw boodschappen! Op donderdag 12 november om
08.00 uur gaat de winkel verbouwd en heringericht weer open.

Deze week in de geschiedenis
•

•

•

27 oktober 1275 – Oudste vermelding van de stad
Amsterdam.
28 oktober 1886 –
Frankrijk schenkt het
Vrijheidsbeeld aan
Amerika.
31 oktober 1975 – De
single Bohemian
Rhapsody van de
rockband Queen
wordt uitgebracht.

Scheldende papegaaien

Blijf in beweging

Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor
mensen. Ook dieren veranderen erdoor. In een
dierentuin in Licolnshire (Verenigd Koninkrijk)
hebben vijf papegaaien elkaar tijdens de verplichte sluiting van de dierentuin scheldwoorden
aangeleerd: ze vertelden mensen op een grove
manier om ‘op te rotten’. De verzorgers vonden het nog wel komisch, maar handig is het natuurlijk niet. Toen de dierentuin
weer open kon gingen de papegaaien ‘op hoop van zegen’ weer
naar buiten. Maar helaas: ze scholden de bezoekers, waaronder
kinderen, de huid vol. De groep papegaaien is nu uit elkaar gehaald in de hoop dat zij hun grove taalgebruik afleren.

Doe alle oefeningen 10x

1. Neem een flesje water. Strek uw
arm (met het flesje) recht omhoog.

Miniquiz Halloween
1.

Op welke dag wordt Halloween gevierd?
A. 25 oktober
B. 31 oktober
C. 1 november

2.

In welk land is Halloween ontstaan?
A. Ierland
B. V.S.
C. Engeland

3.

Uit welke feestdag komt Halloween voort?
A. Thanksgiving B. Samhein
C. Hannukah

2. Til uw knie omhoog en buig uw
neus naar uw knie toe.
1.B, 2.A, 3.B

Woordzoeker herfst
Zoek alle woorden in de woordzoeker. De overgebleven letters vormen uw
oplossing!

Antwoord editie 31:
regenjas
Winnaars:
Mevr. R. Jansen
Mevr I. Andreas

Er waren deze week 14
inzendingen. Bedankt!

Stuur uw antwoord uiterlijk 1 november 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.

