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Vakantieverhaal
Enkele jaren geleden was ik met mijn dochter in Parijs voor een
stedentrip. We wilden veel zien, dus we namen een plastic tasje
met broodjes/snacks en flesjes water mee. De hele dag vroegen
andere toeristen aan ons of we een foto van ze konden maken.
Ze kwamen zonder aarzeling steeds recht op
ons aflopen. We hebben eindeloze stromen
foto’s gemaakt, zonder te weten waarom ze
nu juist ons ‘moesten hebben’. Toen we ‘s
avonds in het hotel terugkwamen deden we
de ontdekking: we hadden de ganse dag
rondgelopen met een tasje van het fotomerk
Canon, men dacht waarschijnlijk dat we fotoexperts waren! De volgende dag gebruikten
we een ander tasje en konden we in alle rust
onze eigen foto’s maken!
Ingezonden door Jos

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

Heeft u ook een mooi vakantieverhaal? Stuur het naar
e.tetenburg@coherente.nl of bel met 020-4963673

Deze week in de geschiedenis
•
•

•
•

1 september 1909 – De eerste Nijmeegse Vierdaagse gaat
van start.
1 september 1985 – Het wrak van de Titanic wordt op
3800m diepte in het noorden van de Atlantische Oceaan
ontdekt.
2 september 1666 – Grote brand van Londen waarbij een
groot gedeelte van Londen afbrandt.
4 september 1948 – Koningin Wilhelmina doet afstand
van de troon.

Tegeltje

Boekentip: Nederland—Charlotte Dematons
‘Nederland’ is een prachtig prentenboek
vol details voor jong en oud. Nu in extra
groot formaat (40x52 cm). Ontdek Nederland
als nooit tevoren en ga op zoek naar de zeven
figuurtjes die op elke pagina terugkeren!

Ook een wijsheid? Laat het weten!

Digitale Hulp

Blijf in beweging

We leven in een digitale tijd en een digitale wereld.
Tijdens de uitbraak van het coronavirus hebben we
geleerd hoe belangrijk de invloed van het internet is op ons dagelijks leven: o.a. communiceren met elkaar via internet, online
boodschappen doen, winkelen, enz. Kortom, het geeft ons meer
eigen regie als we ook met het internet goed kunnen omgaan.
Coherente biedt daarom digitale hulp.
Vanaf september helpen wij u graag op weg met bovengenoemde onderwerpen. Elke woensdag tussen 09.30-11.00 uur in het
Dorpshuis in Duivendrecht. Een afspraak duurt 30 minuten. De
kosten bedragen € 2,00 per begeleiding.

Doe alle oefeningen 10x

1. Marcheer (staand of zittend)

Alleen op afspraak via Coherente: 020 496 36 73 of via
mail: t.marnette@coherente.nl
U bent welkom om met uw smartphone
(Android of Apple) of tablet (Android of
IPad) of laptop (Windows) langs te komen.

Mop

2. Til de knie op

Komt een vis bij de dokter.
Zegt de dokter: “Ik zie het al! Uit de kom!”

Kruiswoordraadsel: Dieren

Antwoord editie 23: 3
Winnaars:
Mw. Kabel, E. de Vries,
R.Ch. Vredeling, D. van
der Meij, Mw. Klopper,
M. de Haan, Mw.
Overwater, A. Evers

Vul het kruiswoordraadsel in.
De letters in de roze vakjes vormen uw oplossing.

Stuur uw antwoord uiterlijk 6 september 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.

