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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

Herfstgevoel
“Deze enorme paddenstoel kwam ik vandaag hier bij Ouderkerk
tegen. Een reuzenbovist. Een stuk groter dan een voetbal. De
natuur is mooi!”
Ingestuurd door mevr. R. Jansen

Heeft u ook een herfstfoto voor de Coherente Fotowedstrijd gemaakt? We zien ‘m graag verschijnen! Lees de spelregels op
www.coherente.nl/weekvanco. Meedoen kan tot 11 december!

Waarschuwing: babbeltruc
Ons bereikte het bericht dat een (of meer) oplichter(s) actief
zijn in Ouderkerk. Er werd aangebeld en men werd verzocht via
pin een bedrag te betalen voor een pakketje, dat dan later bij
Albert Heijn opgehaald kon worden. Trap hier niet in! Wordt u
benaderd voor een babbeltruc? Bel 112 (als de dader nog in de
buurt is) of 0900-8844. Belangrijk advies: doe niet zomaar de
deur open en geef nooit geld. Kijk voor meer informatie over
oplichting met babbeltrucs op www.politie.nl/babbeltruc.

“Komt u uit een land of streek met verhoogd risico? Laat u dan testen!”

Fitkaart Duivendrecht
Nu beschikbaar: de fitkaart Duivendrecht. Een
overzicht met sportieve
en gezonde interventies
die in Duivendrecht te
volgen zijn. De Fitkaart is
een product van DorpDuivendrecht.nl
in goed overleg met Sportief OuderAmstel. Kijk op
www.dorpduivendrecht.nl.

Deze week in de geschiedenis
•
•
•

Blijf in beweging
Doe alle oefeningen 10x

24 november 1642 – Abel Tasman ontdekt Tasmanië.
25 november 1948 – Uitvinding van de kabeltelevisie,
door Ed Parsons.
27 november 1701 – Geboortedag van Anders Celsius. Hij
introduceerde de beroemde temperatuurschaal in 1742.

Meer vogels in de tuin en op het balkon
Vorige week las u over het eten en drinken dat u vogels in uw buurt kunt aanbieden. Belangrijk advies
van Mw. Slokker: verwijder de plastic netjes van uw
vetbol of pinda’s, die kunnen gevaarlijk zijn voor
vogels. Gebruik bijvoorbeeld een vetbolhouder.
Maar hoe krijgt u meer vogels in uw tuin of op uw
balkon? Bij zowel tuin als balkon is het belangrijk dat
er planten zijn waar vogels zich in kunnen verstoppen en waar
zij naar eten kunnen zoeken. Klimplanten zoals klimop zijn hier
ideaal voor, maar vogels zijn ook gek op struiken met besjes zoals lijsterbes of hondsroos. Ruim afgevallen bladeren niet direct
op, omdat de vogels daar heerlijk tussen kunnen scharrelen.
Maak uw tuin of balkon af met een vijvertje of vogelbadje en
hang nu alvast uw nestkastje op: vogels gebruiken het dan in de
winter om te overnachten. Eenmaal gewend komen zij in het
voorjaar misschien hun eieren in uw kastje uitbroeden!

1. Spreid uw armen en breng ze boven
uw hoofd samen.

2. Spreid uw armen en strek ze naar
voren (doe alsof u een zwembad in
wilt duiken).

Logische puzzel
Los de puzzel op met behulp van logisch denken en de hints.
Gebruik het schema om aan te geven of een combinatie wel of niet klopt
(schrijf een + of een -).

Antwoord editie 35:
134
Winnaars:
Mevr. Eliazer
Dhr. Honselaar

Geef antwoord op de vraag:
Hoeveel geld en welke kleur portemonnee heeft Anna?

•

Hints:
•
Cees heeft meer geld dan Anna.
•
Degene met 25 euro heeft een rode portemonnee.
José is niet de armste en zij heeft een blauwe portemonnee.

Er waren deze week 15
inzendingen. Bedankt!
Stuur uw antwoord uiterlijk 29 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.

