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Tegeltjeswijsheid

Deze spreuk is
ingezonden door
mevrouw Kolder.

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.

Ook een leuke wijsheid?
Laat het ons weten!

Mop

Oproep: verzamelingen
Verzamelt u postzegels of sigarenbandjes? Of Mariabeelden, theepotten of flamingo’s? Voor ‘De week van Co’
zijn we op zoek naar mooie verhalen over en foto’s van uw
verzamelingen.
Stuur uw verhaal (en foto’s) naar
e.tetenburg@coherente.nl of vertel het via 020-4963673
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.

Deze week in de geschiedenis
•

•
•

20 mei 1932: Amelia Earhart begint aan de eerste
non-stop solovlucht over de Atlantische oceaan
door een vrouwelijke piloot.
21 mei 1952: Het Amsterdam-Rijnkanaal wordt
geopend.
23 mei 1934: Bonnie en Clyde lopen in een hinderlaag in Louisiana (V.S.).

Zin in een gezellige bos bloemen in
huis?
Bakker Bloemen en Trends rekent geen
bezorgkosten in Duivendrecht en
Ouderkerk.

Bestel via
020-3318913

Blijf in beweging

Tekening van de week
Door Carla uit Duivendrecht

Doe alle oefeningen 10x
Steun indien nodig op een tafel of aan de
muur.

Ook een mooie tekening of mooi schilderij gemaakt? Stuur een foto naar
e.tetenburg@coherente.nl!

Miniquiz Hemelvaartsdag
1. Hoeveel dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag?
A. 20
B. 30
C. 40
2. Met Hemelvaart herdenken christenen de uitstorting van
de Heilige Geest.
A. Waar B. Niet waar
3. Op Hemelvaartsdag gaat men dauwtrappen.
A. Waar B. Niet waar
Antwoorden: C, B, A

Binaire puzzel
Antwoord editie 8:
groenten—grasveld
In elk vakje moet een
nul of een één ingevuld
worden.
Er mogen niet meer dan
twee dezelfde cijfers
direct naast of direct
onder elkaar staan.
Elke rij en elke kolom is
uniek en bevat evenveel
nullen als enen.
Welk cijfer komt in het
gele vakje?

Winnaars: Annie Evers-van Swaaij,
Ans Wesselingh, Mw. Kabel, Mw.
Steur, Edwin de Vries, Leny Gereadts, JM. Aalbers, J.Jansen

Stuur uw antwoord voor 24 mei
naar e.tetenburg@coherente.nl
of bel 020-4963673. In de volgende editie worden de winnaars bekend gemaakt.
De winnaars ontvangen een
prijsje in de brievenbus.

