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Vakantieverhaal: Chemisch Toilet
Enige jaren geleden, ging mijn tante samen met haar dochter en
schoonzoon naar Indonesië.
Op een dag zat de familie in een toeristenbus met een chemisch
toilet.
De bus stond nog aan het perron, toen mijn tante het verstandig leek, denkend aan het wegennet en rijgedrag in Indonesië,
om nu van het toilet gebruik te maken. Aldus geschiedde.
Toen de bus al achteruitrijdend vertrok, riep haar schoonzoon
opeens: "ma kijk daar!". Daar waar de bus
gestaan had lag een ‘dampend bruin hoopje’.
Chemisch toilet? Niet dus!!!
Dubbel van de lach hebben ze hun reis
voortgezet.

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

Ook een vakantieverhaal? Stuur het op!

Seniorenrestaurant
Bescherm ook uw huisdier!

Creatieve workshop
mozaïek
U bekleedt een fotolijst, spiegel
of dienblad met mozaïek en
maakt er een prachtig kunstwerk
van.

Het seniorenrestaurant in Ouderkerk is weer begonnen! Dineer
op donderdag gezellig samen met anderen, maar natuurlijk wel
op 1,5 meter afstand. Kosten: € 9,50. Meer informatie en
aanmelden bij Coherente via 020 - 496 36 73

Datum: maandag 3 augustus
Tijd: aanvang 14.00
Prijs: € 10,- inclusief materiaal en
een kopje koffie/thee.
Locatie: Dorpshuis Duivendrecht
Graag aanmelden voor 27 juli via
020-699 31 64

Deze week in de geschiedenis
•

•
•

21 juli 1968 – Wielrenner Jan Janssen wint, als eerste
Nederlander ooit, de Ronde van Frankrijk door in de afsluitende tijdrit de Belg Herman Van Springel uit de gele trui
te rijden.
24 juli 1911 – Ontdekkingsreiziger Hiram Bingham III vindt
de resten van Incastad Machu Picchu in Peru.
26 juli 1581 – Ondertekening van het Plakkaat van Verlatinghe. Met het document namen de noordelijke gewesten afstand van de Spaanse koning Filips II.

Boekentip: Wensvogels – Hans Dorrestein

Blijf in beweging
Doe alle oefeningen 10x.

Wandel terwijl u zit. Beweeg uw armen
mee.

“Al meer dan 20 jaar bazuin ik rond dat ik 450
lievelingsvogels heb. Poging tot humor. Maar het
is waar: ik kan niet kiezen tussen kneu of staartmees, tussen strandleeuwerik en distelvink.”
Dorrestein wisselt vogelportretten af met
herinneringen aan Baardmannetjes, het tvprogramma met Nico de Haan.
Nog snel een boek kopen? Boekhandel Sprey is wegens vakantie gesloten van 27 juli t/m 3 augustus.

Speel ‘kiekeboe’ met uw armen in een
rechte hoek.

Binaire puzzel
Antwoord editie 17:
Wereld
Winnaars:
M. Visser, T. Kolder, G.
van de Kroon, A. Evers, A.
Wesselingh, I. Andriessen, Mw. Kroese, Mw.
Kabel, R. Aalbers,
I. Andreas, M. de Haan,
R.Ch. Vredeling, R. Abrahamse, Mw. de Ronde, E.
de Vries
Stuur uw antwoord voor 26
juli naar
e.tetenburg@coherente.nl
of bel 020-4963673. In de
volgende editie worden de
winnaars bekend gemaakt.
In elk vakje moet een nul of een één ingevuld worden. Er mogen niet meer
De winnaars ontvangen een
dan twee dezelfde cijfers direct naast of direct onder elkaar staan. Elke rij
prijsje in de brievenbus.

en elke kolom is uniek en bevat evenveel nullen als enen.
Welk cijfer komt in het blauwe vakje?

