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Fotowedstrijd Herfst

Let op: neem geen hulp van vreemden
aan.
-

Herfstgevoel in een
bloembak.

Heeft u tips of ideeën voor elkaar en
voor in ‘De Week van Co’?
Bel dan 020-4963673 of mail
e.tetenburg@coherente.nl.

Ingestuurd door
Carla Nijenbrink.

Grappig

Heeft u ook een herfstfoto voor de Coherente Fotowedstrijd gemaakt? We zien ‘m graag verschijnen! Lees de spelregels op
www.coherente.nl/weekvanco

Lezerstip: Dmitri Hvorostovsky
Mevrouw de Haan uit Ouderkerk deelt
graag een muzikale tip met u: de muziek
van Dmitri Hvorostovsky. Ze schrijft: “Ik geniet sinds enige maanden van het zingen
van deze fenomenale bariton. Helaas is hij
niet meer onder ons, maar er is heel veel
werk, en ook interviews, in het Engels, of
ondertiteld te vinden op YouTube. De man
was een wereldster en heeft tientallen jaren in de grootste operahuizen opgetreden. In deze stille en eenzame tijd vind ik
het heerlijk om zo'n prachtige stem om me
heen te horen. ”
Zoek bijvoorbeeld eens naar het nummer Deh vieni alla finestra
op YouTube.

Heeft u ook een (muzikale) tip voor De Week van Co?
Laat het weten via e.tetenburg@coherente.nl.

Biologisch mondkapje

Nieuwe coronamaatregelen
Door de tijdelijke verzwaring van de
gedeeltelijke lockdown kunnen de
meeste activiteiten van Coherente helaas niet doorgaan.
De Beweegtuinen (maandag in Ouderkerk, woensdag in Duivendrecht) en
Co’s kamer gaan in aangepaste vorm
wel door.
Heeft u vragen? Kijk op
www.coherente.nl of
neem contact op via 0204963673.

Deze week in de geschiedenis
•

Blijf in beweging

10 november 1674 – Nederland draagt officieel NieuwNederland (waaronder Nieuw-Amsterdam) over aan de
Britten. De nieuwe naam wordt New York.
10 november 1965 – Het beeld van Manneke Pis wordt
gestolen van zijn sokkel in België. Het gestolen beeld is
een kopie, het origineel sneuvelde bij een eerdere diefstal
in 1817.
12 november 1638 – De Amsterdamse Hortus botanicus
wordt opgericht.

•

•

Doe alle oefeningen 10x

Tekening
Deze mooie herfsttekening
is gemaakt door Mw. Jansen
uit Ouderkerk.

Heeft u ook iets moois gemaakt?
Stuur uw foto naar
e.tetenburg@coherente.nl

Strek de armen naar voren, naar boven en opzij.
Houd elke positie 30 seconden vast.

Kruiswoordpuzzel vlaggen
Van welke landen zijn deze vlaggen? Vul het goede land in de kruiswoordpuzzel in. De gekleurde vakjes vormen uw oplossing.
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Antwoord editie 33:
Herfst
Winnaars:
L. Gereadts
C. Huizing
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Er waren deze week 17
inzendingen. Bedankt!

Stuur uw antwoord uiterlijk 15 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.

