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Tegeltje 
 
 
 

 
 

 

 

 

Het eerste tegeltje uit 2020! 

De laatste Week van Co 
 

Ruim tweeënhalf jaar verscheen wekelijks De Week van Co. Daar 
komt met deze editie helaas een einde aan. Vanaf eind dit jaar ver-

stuurt Coherente een digitale nieuwsbrief. Coherente-nieuws is 
daarnaast op meer plekken te vinden: 

 

• Het Senior-en-Nieuws. Verschijnt één keer per twee maanden. 
Aanmelden: seniorennieuws.ouderamstel@gmail.com of  

020-4963673. 
• De Senior-en-Wijzer. Vol tips voor senioren, plus een handig 

overzicht van alle vaste activiteiten voor senioren. Afhalen in 
Dienstencentrum of Dorpshuis, of coherente.nl/seniorenwijzer. 
• Onze facebookpagina: facebook.com/StichtingCoherente.  

Meermaals per week nieuwe berichten. 
• Onze website: www.coherente.nl. 

 

Ook kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen met vragen of ideeën 
(info@coherente.nl, 020-4963673). Bij deze laatste editie zeggen 

we dus ook niet ‘vaarwel’, maar ‘graag tot ziens’.  
 

Lieve lezers, bedankt! 

Wees altijd alert op fraude en op-
lichting, neem geen hulp van vreem-
den aan en laat ze nooit zomaar uw  

woning binnen! 
 

Heeft u tips of ideeën  
voor Coherente?   

Bel dan 020-4963673 of mail  
info@coherente.nl 

Digitale Hulp 
 

Vragen over uw smartphone, tablet, 
laptop of computer? Neem contact 
op met Tessa Marnette voor digitale 
ondersteuning (06-42648954 of 
t.marnette@coherente.nl) Een af-
spraak duurt 30 minuten en kost  
€2,-. Zo kunt u weer online aan de 
slag! 

Bezorgers bedankt! 
 

Zomer en winter, in weer en wind, tijdens sneeuw of tijdens hittegolven,  
gingen de vrijwilligers op pad om De Week van Co te bezorgen. 
 

Ada, Faten, Greet, Husna, Leonie, Mohammad en Roel: van harte bedankt! 

Co’s Kamer 
 

Co’s Kamer is een ontmoetingsochtend, elke dinsdag en donder-
dag, in zowel het Dorpshuis als het Dienstencentrum (10.00-13.15 
uur). Er is tijd voor koffie en thee, stoel– of hersengym,  
(bord)spellen en creatieve activiteiten. De ochtend wordt  
afgesloten met een heerlijke lunch.  
 

Geïnteresseerd? Neem contact op 
voor een kennismaking:  
 

Duivendrecht: Tessa, 06-4264 8954. 
Ouderkerk: Lilian, 06-4264 8933. 
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Finale Filippine 
De letters in de roze balk vormen uw oplossing. 

 

1. Pandemie die 
de start was voor 
De Week van Co;   
2. Op dinsdag en 

donderdag de 
ontmoetingsplek 

voor senioren;   
3. Een vraag over 

uw computer? 
Maak een af-

spraak met Tessa 
voor Digitale …;   
4. Gezellig sa-
menkomen in 

het Dienstencen-
trum? Het kan bij ‘Aan … met!’;   5. Als senior vragen over wonen, hulp en zingeving? 
Neem contact op met Jazz, onze ouderen…;   6. Op zoek naar gezelschap? Vraag om 
een …;   7. Doet u mee met bewegen in de buitenlucht bij onze Beweeg…?   8. Senio-

renrestaurants in Duivendrecht, Ouderkerk en de Waver: Samen …;   9. Alles draait om 
verbinding tijdens de … tegen Eenzaamheid! 

 

We hebben genoten van al uw vrolijke oplossingsmailtjes en –belletjes. We gaan ze missen! 

Antwoord editie 40: 
Bedankt voor al uw 

lieve woorden 
 

Winnaars: 
Mw. Kolder 

Mw. Werkhoven 
 

Er waren 9 inzen-
dingen. Bedankt! 

Blijf in beweging  
 

Doe alle oefeningen 10x.  

1. Lig op uw bed. Houd 
de handen omhoog 
terwijl uw ellebogen 

naast u steunen. Duw 
vervolgens omhoog. 

2. Lig op bed met een 
opgerolde handdoek 

onder uw bovenbeen. 
Hef uw benen om de 

beurt omhoog. 

Hoe verder? 

 

Hoe komt u aan vervangers voor de vaste rubrieken in De Week van Co? 
• Blijf in beweging: doe mee met Nederland in Beweging (weekdagen, 9.15 

uur NPO2, 10.15 uur NPO1), zoek op YouTube naar ‘oefeningen senioren’ 
of sluit aan bij een van de Beweegtuinen van Coherente (zie  
coherente.nl/beweegtuin, info via 020-4963673).  

• Puzzels: via internet of via een app op de smartphone of tablet zijn veel 
puzzels te vinden (www.denksport.nl, www.puzzelsite.nl, zoek in uw app-
store naar ‘puzzel’). Op TV kijkt u natuurlijk naar De Geheugentrainer 
(weekdagen om 10.30 uur op NPO1). Van dit programma bestaat ook een 
app: zoek in uw appstore naar ‘max geheugentrainer’. Puzzelt u graag in 
goed gezelschap? Neem uw boekje mee en kom naar ‘Aan tafel met…’ in 
het Dienstencentrum in Ouderkerk (eerste vrijdag v/d maand, €3,-) 

• Deze week in de geschiedenis: toch uw wekelijkse dosis geschiedenisfeit-
jes ontvangen? Meld u aan voor de nieuwsbrief van Historiek.net via  
historiek.net/nieuwsbrief. 

Stuur uw antwoord 
uiterlijk 16 oktober 
naar e.tetenburg 
@coherente.nl of bel 
020-4963673.  
Onder alle goede  
inzendingen worden 
twee prijzen verloot. 
Winnaars krijgen be-
richt na 24 oktober. 

Deze Week van Co in de geschiedenis 
 

• 23 maart 2020 - Tijdens de lockdown verschijnt de eerste Week van Co  
• 10 oktober 2022 -  Tot deze dag werden exact 1700 puzzeloplossingen 

ingestuurd voor de in totaal 132 puzzels.  

JA, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van Coherente 
Lever dit strookje in bij Coherente (Dorpshuis of Dienstencentrum) of mail naar e.tetenburg@coherente.nl. 
Als u al andere digitale nieuwsbrieven van ons ontvangt, moet u zich voor deze toch opnieuw aanmelden. 
 

Naam: _______________________________________________________________ 

E-mailadres: _______________________________ @ _________________________ .  _______ 

Cijfers postcode: _______ 

coherente.nl/beweegtuin
http://www.denksport.nl
http://www.puzzelsite.nl
historiek.net/nieuwsbrief
mailto:e.tetenburg@coherente.nl.
mailto:e.tetenburg@coherente.nl.
mailto:e.tetenburg@coherente.nl

