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VAN DE REDACTIE 
 
 

 
 

 
 

 
 

december 2012 en januari 2013 

 
 

Hallo allemaal, 
 

In november is er veel gebeurd. 
Namelijk dat wij feest mogen vieren, omdat de afdeling 65 jaar bestaat. 

 
Feest maar ook droevige berichten zijn er. 

De zwager (echtgenoot van de zus van Martin) heeft de strijd verloren aan de 
ziekte op 13 november en een week later plotseling de broer van Anneke . 

 
Allebei zijn ze aan een vreselijke ziekte overleden. 

 
We leven mee met Anneke, Heleen en Martin en hun familie. We wensen hun 

heel veel sterkte voor de dagen rond de kerst.  

 
Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vóór 26 januari 2013. 

 
Tony en Elly.  
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 ver tuurde in 2010 zo'n 10 miljoen kerstkaarten minder dan in 2009. Totaal werden er 180 

miljoen kerstkaarten verstuurd via de post. 

Hoeveel  

MEDITATIE 
 

Bang in het donker? Wees niet bevreesd! 

‘En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap...’  
(Lukas 2: 10) 

Bent u wel eens bang in het donker? Toen ik als klein kind soms ziek was, was 
ik best bang. Door de koorts zie je allemaal dingen die er helemaal niet zijn: 

enge monsters en nare beesten. Dan ben je báng in het donker. Maar als mijn 
ouders even kwamen kijken, ging het licht aan. Wat is dat fijn - want dan zie 

je dat al die monsters er helemaal niet zijn. Wat is het dan fijn als het licht in 
de nacht aangaat.  

Dat gebeurde ook bij de herders in Bethlehem. Ineens, midden in de nacht, 
gaat het licht aan. Maar zíj vinden het helemaal niet fijn. Ik was bang als het 

dónker was, maar zij worden bang als het lícht wordt... Ik kan het wel 
begrijpen: ineens staat er een engel bij hen in een geweldige krans van licht. 

Ze báden in het licht. Ik kan het best begrijpen dat ze bang zijn. Zo vaak 
gebeurt het niet dat mensen een engel zien.  

Maar de engel zegt: ‘Wees niet bevreesd... wees niet bang. Want ik kom met 

goed nieuws, een blijde boodschap’. Dat is wat er in de kerstnacht gebeurt. 
Kerst is een appèl, een appèl voor bange mensen die in het donker zitten: 

‘Wees niet bevreesd, wees niet bang - want er is goed nieuws’.  
Is dat wat u misschien ook nodig hebt? Die boodschap ‘Wees niet bevreesd?’ 

Zoveel mensen vandaag zijn bang. Bang voor de toekomst...bang voor zoveel 
dingen die je niet in de hand hebt... Als je ongeneeslijk ziek bent, als je in een 

scheiding zit, als je een kind verloren hebt of een broer of zus... wat kun je 
dan in het donker zitten! In het donker van verdriet, in het donker van 

wanhoop, in het donker van angst of eenzaamheid... Dat je het echt niet meer 
ziet zitten. Wat is het dán mooi als er iemand tegen je zegt: Vrees niet, wees 

niet bang. Wat kan het goeddoen, als je verdriet hebt en er komt iemand naast 
je zitten die tegen je zegt: Huil maar niet. Je hoeft niet bang te zijn. Wat 

geweldig als een mens dat tegen je zegt. Maar nog geweldiger: als Gód dat 
tegen je zegt. Want als de herders dit horen, dan is dit niets minder dan een 

boodschap van God. Die engel is een boodschapper. Wat hij vertelt, dat vertelt 

hij in naam van God. En is dát niet wat wij vooral nodig hebben? Dat God 
tegen je zegt: ‘Wees niet bevreesd, Ik heb goed nieuws voor je’. Dat is de 

boodschap van kerst. Het goede nieuws van kerst is niet: een paar dagen vrij, 
een beetje gezelligheid. Dat is niet de essentie van kerst. De essentie van 

kerst is: ‘Wees niet bevreesd, God komt met goed nieuws’. Wat is dat goede 
nieuws dan? Er is een Zaligmaker geboren. ‘Zaligmaker’ is iemand die je helpt 

in je nood, die je helpt úit de nood. Dat is wat God komt doen. Want die nood 
is werkelijkheid. De Bijbel zegt: wij mensen zitten in het donker. Al doe je nog 

zoveel lampen aan, al steek je nog zoveel kaarsen aan, wij zitten in het 
donker. Wat is dat dan? Waarom is het vaak zo donker in mensenlevens? De 

Bijbel zegt: dat komt omdat wij God niet meer kennen. Dat is de diepste 
oorzaak van alle donkerheid: in de wereld, in ons leven. En wat betekent nu 

kerst? Dat God ons opzoekt in het donker. Dat Hij met goed nieuws komt. Nee, 
niet groots en imponerend. Maar met een kind. Door dit kind, dat niet alleen  
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Jezus heet, maar ook: Immanuël. God met ons. In Jezus is God tot ons 
gekomen. Zonder Jezus weten wij niets van God. Maar Jezus is: ‘God met ons’. 

Je zou kunnen zeggen: Hij is de hand die God naar deze wereld toesteekt. Met 
die hand wil God mensen vastgrijpen. Met die hand wil God mensen redden. ‘U 

is heden geboren de Zaligmaker...’ een Zaligmaker, iemand die je gelukkig kan 
maken. Echt gelukkig. Want als je Hem leert kennen, dan gaat er iets van dit 

licht schijnen in je leven. Dan gaat de duisternis wijken. Dan komt er 
blijdschap in je leven. Omdat je mag weten: dat God naar je omziet, dat God 

je kent, dat God, ondanks mijn zonden en tekortkomingen met mij te maken 
wil hebben, ja, dat Hij mijn God wil zijn. 

Kerst is een appèl: wat doen wij met Jezus? Dat is een vraag waar u zelf een 
antwoord op moet geven. Dat kan ik niet voor u doen. Maar die vraag doet er 

wel toe. Iedereen krijgt vroeg of laat met Jezus te maken. Of dat nu binnen 

tien jaar is of binnen tachtig jaar. Elk mens ontmoet Hem, vroeg of laat. En 
daarom is het van levensbelang dat je Hem nu leert kennen, in dit leven. Daar 

hoef je niet voor naar Bethlehem. Daar vind je Hem niet meer. En toch, ook 
vandaag kan dat. Want Jezus is niet dood. Jezus leeft. En wie Hem zoekt, zal 

Hem vinden. Net als de herders. Zij kwamen met haast en zochten het Kindje. 
Doe net als zij. Zoek Hem en kom met haast. Want er is haast bij...  

 

Zoeken 
 

Zoek het licht van het kerstfeest, 

In de geboorte van het Christuskind 
Hij is ook voor jou geboren, 

Je wordt als Zijn kind door hem bemind. 
 

Vind daarin de liefde voor je medemensen. 
alleen dan zal er vrede op aarde komen. 

Vrede voor alle mensen, in alle landen, 
dan zal het niet blijven bij enkel dromen. 

 
Bewaar deze boodschap voor altijd in je hart. 

Ook al zijn er wel eens moeilijke perioden in je leven. 
Dan ervaar je de kracht en moed om 

verder te gaan 
Dan zal het in tijden van verdriet 

louter vreugde geven. 
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Kerkdiensten 

        
         

 

22 december Gorinchem    Ds.L.A. de Graaf 15.00 uur 
KERSTVIERING 
 
24 december NG Kerk Open Hof   Ds. S. Bakker 22.00 uur 

KERSTNACHT Dordrecht 

 

25 december  NG Kerk Open Hof   Ds.?                       10.30 uur 

KERST  Dordrecht 

 

25 december  Ontm.kerk Noordeloos  Ds. M.Koster 9.30 uur 

KERST  M.Veder v.Hobokenstr.15D met tolk 

 

5 januari 2013 Exoduskerk    Dhr.W.Smit  15.00 uur  
                             Gorinchem 
 
13 januari 2013 Ger.Kerk    Dhr.W. Smit  10.00 uur 

   Prinsengracht 28,Ameide  +tolk  

 

27 januari 2013 Ontm.kerk Noordeloos  Ds.A.Grandia 9.30 uur 

   M.Veder v.Hobokenstr.15D +tolk  

 

2 februari 2013 Exoduskerk    Dhr. A.K.van  15.00 uur 
   Gorinchem    Dalen  
 

 

Iedere zondag is er een dienst voor doven en horenden in de Ned. Ger. Kerk Open Hof,  

Herschelstraat te Dordrecht. In deze diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd  

en er is kindernevendienst waar ook voor dove kinderen getolkt kan worden.  

Deze diensten beginnen om 10.30 uur. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
JARIGEN 
 

 
 

Vanwege privacy van onze “jarige” leden hebben wij dit stukje weggehaald.
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Agenda 2013 
 

11 mei: NCBD bondsdag Den Haag 
15 juni: uitstapje 
oktober: streekdag 
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Afdelingsnieuws oktober 2012 
 

In het programma stond dat er vandaag een computerdag zou plaatsvinden. 

Helaas vergat Barry de sleutels van het gebouw, waardoor de computerdag 
niet door ging. Een aantal mensen die voor de computerdag kwamen, gingen 

wijken naar Nettie en Henk voor een gezellig bezoek.   
 

De kerkdienst werd geleid door Dr. W. Pantjes uit Alphen ad Rijn. De thema 
voor de dienst is Kinderen van het Licht. De schriftlezing is uit Paulus 

hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 11. 
 

Onze voorzitter Martin is niet aanwezig, want hij zit voor zijn werk in Istanbul 
(Turkije). Barry neemt zijn taak over.  

 
Piet en Tiny zijn op 28 oktober 12,5 jaar getrouwd. Ze trakteren vanavond wat 

een rondje drank en cake, want ze zijn volgende maand niet aanwezig. 

Gefeliciteerd! Ze moesten helaas onlangs afscheid nemen van 
hun  (schoon)vader.  Tiny en Piet, veel sterkte! 

Het gaat langzamerhand beter met Coba Murray met haar 
gebroken arm. 

 
Naast Dovennieuws is er maar een mail binnengekomen. Op zaterdag 27 

oktober vindt er Dovengeschiedenisdag plaats  bij SWDA in Amsterdam. Jullie 
zijn welkom! 

 
Op dinsdag 18 september jl. vond de vergadering plaats bij Martin thuis. Daar 

heeft het bestuur een aantal punten besproken: 
Op zaterdag 3 november is er jubileumfeest, want afdeling bestaat 65 jaar. 

S.v.p. om 2 uur 's middags verzamelen. Want er wordt om half drie groepfoto 
gemaakt. Niet na de dienst om twee redenen: het is donkerder buiten en de 

website officieel in de lucht. 

Na de dienst is er gratis koffie / thee met een gebakje. De vergadering begint 
eerder en zal kort zijn. Daarna wordt de website van afdeling Gorkum 

(gemaakt door Dennis) officieel in gebruik gesteld. 
Om half zes vertrekken we naar Van der Valk bij Vianen voor een diner. De 34 

leden gaan gezellig en gezamenlijk eten. 
Op zaterdag 22 december is de kerstviering in Gorkum, dus niet in Dordrecht. 

Wat in Zonnestraal  van oktober 2012 bij de preekrooster stond, klopte het 
niet. 

Het organiseren van de avond tijdens de kerstviering wordt door Spebipu 
overgenomen van het bestuur na een verzoek aan Spebipu. 

Het verhuren van de decorspullen: 10 euro voor het huren en 25 euro voor de 
borgsom. Van Spebipu mag het bestuur een advertentie plaatsen voor het 

huren van de decorspullen.  
 

De spelavond van de maand januari wordt georganiseerd door 2 of meer 

leden. Wie willen dat doen? Op dit moment geen kandidaten. 
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Jubileumweekend in 2013 vervalt helaas. Door terugtrekking van een aantal 

leden is de zoektocht naar de juiste locatie lastiger. De groep is klein en de 

prijs is te hoog voor een kleine  
groep. Daarom heeft het bestuur besloten, dat het weekend niet door gaat. In 

plaats van dit weekend zal uitstapje in een dag plaatsvinden.  
 

Grote bus met chauffeur is duur. Dus we gaan wat busjes voor 8 tot 9 

personen huren. Een aantal leden met rijbewijs B gaan dan zelf rijden. Simon, 
Bert, Gilbert en Martin zijn bereid. 

Dat uitstapje zal op zaterdag 15 juni 2013 plaatsvinden. Dat houdt in dat het 
tuinfeest niet doorgaat.  

In oktober 2013 zal er een Streekdag worden gehouden bij ons. Een soort 
vijfkamp. In maart tijdens de ALV van NCBD vindt er een loting plaats. Op  

basis van de loting gaan dan 4 afdelingen samen met onze afdeling Streekdag 
doen.  

In plaats van een kerkdienst komt er een meditatie in de ochtend. Heleen, IC 
lid, zal doorgeven en vragen aan de IC. 

Website: tijdens de vergadering waren er wat vragen van Dennis via Joan. Die 

werden beantwoordt na overleg. Het bestuur heeft een vraag aan de leden: 
Een verjaardagskalender op de website? De website is openbaar en overal te 

zien in de wereld. De leden willen geen verjaardagskalender op de website. 
Dat houdt in, dat de verjaardagskalender in de Zonnestraal op de website 

wordt weggehaald door Dennis. Terwijl de verjaardagskalender in de 
Zonnestraal via email blijft bestaan.  

Hoe oud mag Zonnestraal zijn als het wordt geplaatst in de website? I.v.m. 
abonneement op de Zonnestraal. Het zou niet eerlijk zijn voor de leden, terwijl 

andere mensen op de wereld kosteloos recente Zonnestraal kunnen lezen. 
Vandaar alleen de “oude” Zonnestraal plaatsen op de website. De leden gaan 

akkoord met een 3 maanden oud Zonnestraal. 
 

Rondvraag: 
Niek: Niek organiseert voor volgend jaar de mannendag. Zijn voorstel: 13 april 

in Amsterdam Rai autoshow. Niek zal wel mailen naar de mannen. 

Peter: Startzaterdag Dordrecht was wel geslaagd. Alleen is de afstand / tijd 
tussen het gebouw en het startpunt van de stadswandeling te lang voor lopen. 

Waardoor  voor de stadswandeling haastig in korte tijd werd gehouden.  
Hester sluit aan: Er werd dat punt gesproken onlangs bij de IC 

vergadering. Het moet inderdaad anders worden aangepakt. Excuses 
van de IC! 

Dicky: Zal de bijeenkomst in de maand juni zeker plaatsvinden volgende jaar 
i.v.m. weinig opkomst zoals afgelopen jaren? Ja, het zal zeker plaatsvinden. 

Kleine of grote opkomst maakt het niet uit. Alleen is er in juli en augustus geen 
bijeenkomst. Zoals afgelopen jaren. 
 

Na de lunch was er eerst een kort filmpje over Johnny Belinda. Een stuk uit 
film van anderhalf uur uit het jaar 1948. Belinda was een jonge doofstom 

tienermeisje en leerde gebarentaal door jonge dokter Johnny.  
Toen  was deze film gedraaid in de Bioscoop in onze Kikkerlandje. Na de film 

werd altijd gecollecteerd. De opbrengst ging dan naar het goede doel. Het 

goede doel was dove volwassenen.  
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Dove kinderen kregen al hulp via de school. De school kreeg subsidie van 

regering en gemeenten. Maar voor dove volwassenen  was er na school geen 

nazorg bv werk, identiteit en etc. Die instantie bestond toen nog niet. Mevrouw 
Landman uit Rotterdam heeft gezorgd, dat de Stichting Dovenzorg op 10  

november 1951 opgericht werd. Het kapitaal van de stichting Dovenzorg is in 
1951 bijeengebracht uit de collecte ten tijde van de bioscoopfilm Johnny Belinda. 

 
Het doel van de “oude" stichting Dovenzorg was onder andere (in de tijd toen de 

AOW nog niet bestond) "een bijdrage geven aan de stoffelijke behoeften van 
doofstommen”.  

 
Na diverse fusies tussen Stichting Dovenzorg en andere instanties die dezelfde 

doel hebben heet de instantie tegenwoordig Dovenfonds. 
 

Onder de nieuwe naam Dovenfonds kunnen we meer doelen, behalve Vorming 
& Educatie bereiken. Dus de doelstelling is breed geworden. 

Alles heeft te maken met doven. Bijv. onderzoek naar gebarentaal, culturele 

studiereis, enz. 
 
De lezing gaat dus over Stichting Nationale Dovenfonds.  Barry is één van de 

medewerkers van de Dovenfonds en vertelt dus daarover. Deze lezing is echter 

nieuw, dus we zijn proefkonijnen voor Barry. Misschien moet hier en daar wat 
correcties / veranderingen plaatsvinden in de lezing.  

 
Jubileum “Helpt Elkander”   
 

Op zaterdag 3 november vierden we een Jubileum van onze afdeling. Ze 

bestaat alweer 65 jaar. Dus een reden voor feest. 
Zoals traditie werd de groepfoto gemaakt bij de trap van het Exoduskerk.  Het 

is alleen wel jammer, dat de leden niet compleet  zijn op de foto. 
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Daarna was er een kerkdienst plaatsgevonden. Die werd geleid door mevr. Ria 
Rietveld. De schriftlezingen waren Romeinen hoofdstuk 3 vers 21 t/m 31 en 

Romeinen hoofdstuk 5 vers 1 t/m 5. De thema van de spreek is Luther. 

 
Mededelingen: 

- De vereniging bestaat nu 65 jaar. Leden, hartelijk gefeliciteerd met de 

verjaardag van onze vereniging!  

- We hebben een bezoeker: Jos Jansen. Welkom! 

- Mevr. Coba Murray is weer gevallen en ze heeft de gekneusd ribben 

overgehouden. Harte beterschap! 

- Liesbeth wordt geopereerd door de plastische chirurg. Nu is het 

wachtend op gesprek en oproep 

- Joan heeft inmiddels de kerstuitnodiging uitgedeeld aan jullie. Graag 

voor 1 december inleveren.  

 

Activiteiten: 

Volgens traditie wordt in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie de spelavond 

georganiseerd door twee leden van de afdeling. Heleen en Linda hebben zich 
aangeboden. 

Barry heeft vorige maand al verteld. De weekenduitstapje volgende jaar gaat 
niet door. Door te weinig animo en te duur voor kleine groep. Het wordt 

uitstapje van een dag. Het wordt gehouden op zaterdag 15 juni. S.v.p. alvast 
in de agenda noteren. 

 
Jubilea: 

Naast het jubileum van de vereniging zijn Piet en 
Tiny alweer 12,5 jaar getrouwd. Voor hen is er een 

bos bloemen en envelop met inhoud.  
 

Spebipu: 
Spebipu had onlangs een vergadering. De 

activiteiten voor de kerstavond is nog niet bekend. 

Verder is er gesproken over de activiteiten van 
volgend jaar. 

Er was besloten, dat de activiteiten van 5 
maanden (maart, april, mei, sept en november) 

van volgend jaar wordt georganiseerd door de 
leden. Niet door het bestuur en Spebipu. De 

spelavond hoeft niet mooi en ingewikkeld zijn.  
Het gaat om de gezelligheid, leuk en simpel.  

Maart: Bert en Jannie 
April:  Hester en Petra 

Mei:   Gezin Vlaanderen 
September: Linda en Bas 

November:  Peter en Liesbeth 
De onkosten worden wel vergoed, maar liefst tot 20 euro. 

 

 
Op zaterdag 1 juni wordt er een wedstrijd gehouden: 

sjoelen. 
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Op de eerste zaterdag van oktober is er een Streekdag bij ons. Spebipu 

organiseert de activiteiten voor Streekdag. 

 
Na de korte vergadering was de website officieël in de lucht gezet. Dennis was 

anderhalf jaar mee bezig geweest. Het was zijn eerste klus. Het was een leuke 
klus voor hem, want Dennis moet ervaren hoe het alles werkt. 

 
 

 
 

De langste lid van de vereniging mag de 
website officieel openen. Coba was helaas 

er niet, dus Aart Groeneveld mocht op de 
start klikken. Aart is een na de langste lid 

van “Helpt Elkander”.  
 

De website werd officieel geopend na het 

aanklikken van button “Start”.  
 

 
 

 
 

 
De websiteadres is: www.ncbdgorkum.nl 

 
Rond half zes vertrokken we naar Van der Valk in Vianen voor gezamenlijk 

diner. Onbeperkt eten en drinken. 
 

http://www.ncbdgorkum.nl/
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13 

 

 
 

 

Interview met Hester en Dennis 
 

Hallo, Hester 
Mag ik met jou interviewen voor Zonnestraal?. 

Ja, is goed zegt Hester.  
Vraag: 

1, Ben je getrouwd of anders? En hoe lang getrouwd? 
Getrouwd,,11 jaar [2002] 

2, met wie? 
Gijsbert Gilbert Oomen 

3, Heb je kinderen? 
Ja,2 

4, Hoe heet de kinderen en leeftijd? 

Thomas 7 jaar en Ruben 4 jaar 
5, Waar woon je? 

Bruchem 
6, Ben jij slechthorend of doof? 

Doof 
7, Op welke school heb je gezeten en hoe lang gezeten 

Rudolf mees instituut Rotterdam-12 jaar. 
Dependance Rotterdam vso-12-16 jaar. 

2 jaar plancius college mbo bejaardenverzorgende+gezinhelpendverzorgend. 
7a, Wat betekent vso? 

Vso=voorgezet onderwijsschool 
Mbo=middelbare onderwijs. 

8, Heb je goed naar zin op school? 
Nee,ik had vroeger niet veel naar zin op school,omdat ik vroeger veel gepest 

door kinderen. 

Een zaamheid!         
Mbo=goed naar zin gehad 

9,, Wat zijn jouw favorieten van tv? 
Favoriet programma ,,Boer zoekt vrouw! 

10, Wat is jouw favorieten van eten? 
Ik kook graag=witlof ham bladerdeeg in oven. 

Chinees. 
11, Wat is jouw hobby? 

Naaien,knutsel voor bereiden voor meisjesclub van de kerk. 
Ja,,met de vliegtuig naar buitenland . 

Met de kinderen graag kamperen. 
13, Hoe vind je bij de vereniging van Helpt Elkander Gorinchem? 

Dovenvereniging,leuk, gezellig,sociaal contacten. 
14, Ben je ook naar andere vereniging geweest? 

En hoe vind je? 
Nee! 
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15, Heb je wat vragen of iets wil zeggen? Van mij mag het! 

Ik werk in Rotterdam op polanoschool. 
Zelfs ben ik onderwijsassistent werkt samen met leerkracht. 

Alles ga ik helpen met puzzels,begeleiden naar wc,gym,buiten pleinwacht,ook 
ga ik 30min per dag gebarentaalles van puk en 

ko,of ik en ko en woordenschat aanbieden 
kleuren,lichaam enz.……. 

Werkt met mijn plezier al bijna 12 jaar. 
Ik doe vrijwilligerswerk voor gemeente kerk. 

Helpen met verkopen voor 
rommelmarkt,meisjesclub 

Knutselwerkjes,doe ook vrouwen koffie ochtend 

Bijbelkring. 
2x per jaar ook moeder crèche oppassen in kerk. 

Ik ben ook op maandag oppasmoeder  voor  
3 kinderen. 

Gilbert werkt als vrachtwagenchauffeur in 
binnenland bij Plieger. 

Thomas zit op school” De bron” en zit in groep 4. 
Ruben zit op school”De Bron” en zit in groep 1 

Hartelijk bedankt. 
 

Hallo Dennis  
Mag ik  met jou interviewen voor zonnestraal?. 

Ja goed. 
1, Ben je getrouwd of iets anders? En hoe lang getrouwd? 

Ja,14 jaar 

2,met wie? 
Met Joan 

3,Heb je kinderen? 
Ja. 

4,Hoe heet de kinderen en leeftijd? 
Mariëlle en Estelle, beide 9 jaar 

4a, O, is dat tweeling? 
Ja. 

5,Waar woon je? 
Tiel 

6,Ben je slechthorend of doof? 
doof 

7, Op welke school heb je gezeten en hoe lang gezeten? 
Amsterdam (Ammanschool) 10 jaar gezeten 

Zoetermeer(Effatha) 6 jaar gezeten. 

8, Heb je goed naar zin op school?  
Allebei goed naar zin 

9, Wat zijn jouw favorieten van tv?  
Sport                                                                 
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10, Wat is jouw favorieten van eten?  
Italiaans eten. 

11, Wat is jouw hobby? 
Computer met website maken. 

12, Doe je graag op vakantie of uitgaan enz.?  
Lekker uitgaan met de kinderen en ook vakantie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

13. Hoe vind je bij de vereniging van Helpt Elkander Gorinchem?  
In begin had ik moeite met wennen, maar nu is het gezellig.  

14, Ben je ook andere vereniging  geweest en hoe vind je? 
Zwemvereniging,,Heel leuk. 

15, Heb je wat vragen of iets zeggen? Van mij mag het. 
Niks,want ik ben tevreden op dit moment. 

 

 
 

 

http://www.google.nl/imgres?q=kerstplaatjes&start=177&hl=nl&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_nlNL388NL388&biw=1301&bih=593&tbm=isch&tbnid=gQtppsqtNTIWMM:&imgrefurl=http://www.animatiesite.nl/kerstmannen.html&docid=fyx0XhcOz07SMM&imgurl=http://www.animatiesite.nl/kerst/kerstman wijst.gif&w=227&h=334&ei=donPUNn1MurI0QXhnoH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=823&vpy=173&dur=119&hovh=267&hovw=181&tx=95&ty=139&sig=113735531993434554352&page=7&tbnh=144&tbnw=98&ndsp=33&ved=1t:429,r:83,s:100,i:253
http://www.google.nl/imgres?q=kerstplaatjes&start=177&hl=nl&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_nlNL388NL388&biw=1301&bih=593&tbm=isch&tbnid=gQtppsqtNTIWMM:&imgrefurl=http://www.animatiesite.nl/kerstmannen.html&docid=fyx0XhcOz07SMM&imgurl=http://www.animatiesite.nl/kerst/kerstman wijst.gif&w=227&h=334&ei=donPUNn1MurI0QXhnoH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=823&vpy=173&dur=119&hovh=267&hovw=181&tx=95&ty=139&sig=113735531993434554352&page=7&tbnh=144&tbnw=98&ndsp=33&ved=1t:429,r:83,s:100,i:253
http://www.google.nl/imgres?q=kerstplaatjes&start=177&hl=nl&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_nlNL388NL388&biw=1301&bih=593&tbm=isch&tbnid=gQtppsqtNTIWMM:&imgrefurl=http://www.animatiesite.nl/kerstmannen.html&docid=fyx0XhcOz07SMM&imgurl=http://www.animatiesite.nl/kerst/kerstman wijst.gif&w=227&h=334&ei=donPUNn1MurI0QXhnoH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=823&vpy=173&dur=119&hovh=267&hovw=181&tx=95&ty=139&sig=113735531993434554352&page=7&tbnh=144&tbnw=98&ndsp=33&ved=1t:429,r:83,s:100,i:253
http://www.google.nl/imgres?q=kerstplaatjes&start=177&hl=nl&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_nlNL388NL388&biw=1301&bih=593&tbm=isch&tbnid=gQtppsqtNTIWMM:&imgrefurl=http://www.animatiesite.nl/kerstmannen.html&docid=fyx0XhcOz07SMM&imgurl=http://www.animatiesite.nl/kerst/kerstman wijst.gif&w=227&h=334&ei=donPUNn1MurI0QXhnoH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=823&vpy=173&dur=119&hovh=267&hovw=181&tx=95&ty=139&sig=113735531993434554352&page=7&tbnh=144&tbnw=98&ndsp=33&ved=1t:429,r:83,s:100,i:253
http://www.google.nl/imgres?q=kerstplaatjes&start=177&hl=nl&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_nlNL388NL388&biw=1301&bih=593&tbm=isch&tbnid=gQtppsqtNTIWMM:&imgrefurl=http://www.animatiesite.nl/kerstmannen.html&docid=fyx0XhcOz07SMM&imgurl=http://www.animatiesite.nl/kerst/kerstman wijst.gif&w=227&h=334&ei=donPUNn1MurI0QXhnoH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=823&vpy=173&dur=119&hovh=267&hovw=181&tx=95&ty=139&sig=113735531993434554352&page=7&tbnh=144&tbnw=98&ndsp=33&ved=1t:429,r:83,s:100,i:253
http://www.google.nl/imgres?q=kerstplaatjes&start=177&hl=nl&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_nlNL388NL388&biw=1301&bih=593&tbm=isch&tbnid=gQtppsqtNTIWMM:&imgrefurl=http://www.animatiesite.nl/kerstmannen.html&docid=fyx0XhcOz07SMM&imgurl=http://www.animatiesite.nl/kerst/kerstman wijst.gif&w=227&h=334&ei=donPUNn1MurI0QXhnoH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=823&vpy=173&dur=119&hovh=267&hovw=181&tx=95&ty=139&sig=113735531993434554352&page=7&tbnh=144&tbnw=98&ndsp=33&ved=1t:429,r:83,s:100,i:253
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PUZZELPAGINA: 
 

Hoi allemaal, 

 

De feestdagen zijn alweer voor de deur. Na de jubileum 65 jarige dovenclub Gorkum heb ik nu 

weer nieuwe puzzel voor de Zonnestraal. Succes! Fijne feestdagen toegewenst! 

 

Oplossingen: 

 

A. Ertegen 

 

B. Maanpak 

 

Graag de oplossingen voor 26 januari 2013 per email sturen naar 

puzzeltante@ncbdgorkum.nl en heel veel plezier met het puzzelen. 

 
Groetjes van Ingrid Binneweg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
  

  
  
Naam: Punten: 

Liesbeth v.d. Bogert 25 

Elly Duits 165 

Willy Huisman 62 

Coba Murray 122 

Gilbert Oomen 99 

Wim Rietveld 67 

Petra Ritmeester 107 

Martin van Toor 181 

Barry Vogelaar 115 

Corina Vogelaar 82 

Linda van Wijk 80 

Piet van Wijk 90 

Cees Zaanen 90 

mailto:puzzeltante@ncbdgorkum.nl
http://www.google.nl/imgres?q=kerstplaatjes&start=145&hl=nl&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_nlNL388NL388&biw=1301&bih=593&tbm=isch&tbnid=3NfHDq1T4ctWQM:&imgrefurl=http://www.vanrenssen.net/kerstforumvrienden/viewtopic.php?f=16&t=166&docid=zObnKSbKMho-HM&imgurl=http://img94.imageshack.us/img94/9112/sneeuwman014.jpg&w=600&h=311&ei=donPUNn1MurI0QXhnoH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=748&vpy=112&dur=999&hovh=161&hovw=312&tx=112&ty=82&sig=113735531993434554352&page=6&tbnh=113&tbnw=219&ndsp=32&ved=1t:429,r:74,s:100,i:226
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