
Helpt Elkander
NCBD – Afd. Gorinchem

1947 - 2022



1e bijeenkomst in 1937



1. 

Hoeveel leden heeft afd. Gorkum 
in 1947? 



1. 

a: 17 leden
b: 12 leden
c: 15 leden 
d: 14 leden



Bezoek Schipholmuseum 1954 



2. 
Afd. Gorkum heeft van 1947 tot en met 
2022 verschillende gebouwen gebruik 
gemaakt om bijeenkomsten te houden.

Welke gebouw hebben we het langst 
gebruikt?



2.

a: Johanneskerk
b: Exoduskerk
c: Ontmoetingskerk
d: Irene-gebouw (Haarstraat)



3. 
Hoeveel moeten de leden contributie betalen voor 
de dovenvereniging per jaar in 1953?



a: 10 gulden per jaar
b: 7,50 gulden per jaar
c: 3,50 gulden per jaar
d: 5 gulden per jaar



4. 

In februari 1956 waren slechts 7 leden 
aanwezig in het gebouw “Irene”. 
Ze konden geen koffie of thee krijgen, 
waarom niet?



4. 

a: Slechte oogst koffie/thee (crisistijd)
b: Waterleiding was bevroren
c: Waterleiding was afgesloten
d: Kast met koffie/theepot was op slot



Toneelspel
in 
1962



5. 

In februari 1982 mogen we nieuwe 
lid verwelkomen. Waar komt hij 
vandaan?



5. 

a: Zuid-Holland
b: Utrecht
c: Gelderland
d: Friesland



6. 

In 1986 was er een uitstapje naar 
Grouw. Cees Zaanen ging in de kano 
en wilde naar de overkant varen, 
maar zag dat de grote motorboot 
aan kwam. Wat deed Cees dan?



6. 

a: Hij schrok zo erg, dat hij snel terug 
roeide.
b: Hij legde zijn roeiriemen neer en ging 
met zijn ogen dicht tegen de boot aan
c: Hij sprong in het water, zwom terug.
d: Hij roeit rustig door naar de overkant



7. 

In 1970 was er wedstrijden tussen 
14 (!!!) NCBD-afdelingen. Gorkum 
heeft de 1e plaats veroverd.
Waar heeft dit wedstrijd 
plaatsgevonden?



7. 

a: Bij Streekdag.
b: Bij Jeugdraad
c: Bij Bondsdag.
d: Bij Dovenraad



8. 

In 1988 maakten we een uitstapje 
naar België i.vm. 40 jarige bestaan 
van onze afdeling. Een heel luxe 
hotel, maar wat kregen we op het 
bord bij het avondeten?



8. 

a: Malse biefstuk, maar oooo zo klein.
b: Forel met heus viskop.
c: Reusachtige wiener schnitzel.
d: Kabeljauw-reepjes in waaiervorm



9. 

In september 1989 maakten we weer 
een uitstapje, 
ditmaal waarheen?



9. 

a: Terschelling.
b: Gasselternijveen
c: Bakel.
d: Enkhuizen



10. 

We hebben de vlag met “Helpt 
Elkander” gekregen van de sponsors. 
Die vlag was voor de eerste keer 
gehesen bij Lingebos. Hoe oud is die 
vlag nu?



10. 

a: 30 jaar.
b: 32 jaar.
c: 34 jaar.
d: 35 jaar.



11. 

Vijfentwintig jaar geleden bestond 
ons afdeling toen 50 jaar.
Wie was ook 50 jaar lid van ons 
afdeling?



11. 

a: Coba Murray.
b: Mina de Jong.
c: Aart Groeneveld.
d: Jaap Vos.



12. 

Coba Murray maakte de volgende morgen in de 
hotel al vroeg een blunder! Zij wou 
fam.Zonneveld-Piek wakker maken, maar de deur 
was op slot. Zij werd boos, want hoe moet je dove 
mensen wakker maken in geval van nood, als ze de 
deur op slot doen! Coba begon dus verwoed te 
bonken. Wat is er dan gebeurd?



12. 

a: Zij sloeg deur kapot, enorme gat.
b: Haar hand raakte bezeerd, zwaar 
gekneusd!
c: Op verkeerde deur gebonsd.
d: Deur viel omlaag!.



13. 

Afd. Gorkum heeft een jubileumreis gemaakt 
naar Engeland (7 t/m 10 mei 1988)
Peter van den Bogert moest zo nodig naar wc 
in peperdure warenhuis in Londen. Hoeveel 
moest Peter in guldens betalen voor het wc 
gebruik?



13. 

a: F 1,50.
b: F 2,50.
c: F 5,50.
d: F 3,50.



14. 

In februari 2000 wilde het bestuur van afd 
Gorkum Tony Duits in het zonnetje zetten 
omdat hij 12 en half jaar lid was van afd. 
Gorkum. 
Maar wat is er dan gebeurd?



14. 

a: Tony viel flauw van schok.
b: Tony was geen 12,5 jaar lid maar pas 
11,5 jaar lid.
c: Tony knuffelt zijn vrouw zo hard en ze 
vielen allebei op grond.
d: Tony danst in de zaal van blijdschap.



15. 

In 2003 zijn Wim en Ria Rietveld op 
TV geweest. 
Hoe heet de TV-programma?



15. 

a: Villa Felderhof.
b: Kunst en Kitsch.
c: Netwerk.
d: Oog in oog.



16. 

Wanneer begonnen IC Gorkum en IC 
Dordrecht samenwerken?



16. 

a: 1 juni 1990.
b: 1 juni 1996.
c: 1 juni 2001.
d: 1 juni 2003.



17. 

Wanneer was ons laatste 
bijeenkomst in de Exoduskerk na 53 
jaren gebruikt te hebben?



17. 

a: December 2019.
b: December 2018.
c: Juni 2018.
d: Juni 2019.



18. 

Onze kassaldo in 1991 was zo 
laag, vandaar actie rommelmarkt.
Hoeveel heeft het alles 
opgebracht (netto)?



18. 

a: ca. f 350,00.
b: ca. f 550,00.
c: ca. f 900,00.
d: ca. f 1.900,00.



19. 

In 1986 kwamen Peter en Liesbeth 
met stapel foto’s van de bouw van 
hun nieuwe huis.
Hoeveel foto’s hebben ze gemaakt?



19. 

a: ca. 90 foto’s.
b: ca. 250 foto’s.
c: ca. 160 foto’s.
d: ca. 120 foto’s.



20. 

In 1994 uitstapje naar Enkhuizen. Daar was een 
glaswinkel; daar kon je een glazen stoel, tafel, vaas 
etc kopen. Godert Huisman probeerde een glazen 
stoel uit, maar durfde niet hardhandig te gaan 
zitten. Hij ging hééél langzaam door z’n knieën, 
totdat z’n zitvlak de zitting van de stoel raakte. 
Wat is er dan gebeurd?



20. 

a: Hij gleed uit, viel op stoel.
b: Het was hem goed gelukt daar 
te zitten.
c: Hij stond gelijk weer op!.
d: Stoel was kapot gebarsten.


