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VAN DE REDACTIE    

 
 

 
 

 
 

 
april en mei 2013 

 

 
Hallo allemaal, 

 
Wat is het nog koud. De zon wil nog niet echt schijnen. Brrr. We hopen dat het 

snel gebeurt. 
 

In juni gaan we met zijn allen op stap naar het politiebureau en Burgers`Zoo 
vanwege het 65-jarige jubileum. 

 
Vandaag kregen we een bericht dat de moeder van Dicky en Jantine van 

Leersum en schoonmoeder van Jan van der Veer en oma van Joan van 
Vlaanderen op 95 jarige leeftijd is overleden. 

We wensen hun veel sterkte met het grote verlies.  
 

 
Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vóór 25 mei 2013. 

 

Tony en Elly.  
 

 

 
 
 

 

 

http://www.politie.nl/
http://www.burgerszoo.nl/
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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 
 

“Vertrouw op de Here Jezus en je zult behouden worden”. 
 

CHRISTUS ONZE HOOP 
 

Want ons burgerschap is in de hemelen waaruit wij ook de Heer Jezus Christus 

als Heiland verwachten.” (Fil. 3:20)  
 

… En Jezus zeide: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.. 
Ja, deze uitspraak van onze Here Jezus kennen we allemaal wel. Van de 

kerkdienst, de Bijbelkring, de koffiebar of de Bijbelcursus. 
We weten wel dat Jezus de weg is. De weg tot de Vader. 

De Bijbel spreekt verder van de brede weg en de smalle weg. 
De brede weg van de wereld en de smalle weg van het geloof. 

JEZUS IS de weg, Ja maar… 
Gaan en lopen we OP die weg?? 

Lopen we op die weg naar de Vader? De smalle weg van het geloof. Nee, die 
weg van Jezus is geen weg die altijd gemakkelijk begaanbaar is. Het is dikwijls 

een weg vol kuilen en rotsblokken. Een weg waar het soms donker is, donker 
door ziekte en verdriet of zonden. Wie kent niet zulke ogenblikken in zijn 

leven? 

 
Ogenblikken dat we struikelen over de kuilen en rotsblokken op de weg. Dat 

we ons bezeren en wanhopig zijn. Dan lijken we dikwijls op Petrus die naar de 
golven keek en wegzonk. 

 
Op die weg van Jezus moeten we de blik blijven richten naar het eind, waar 

Jezus staat in het licht. Waar Jezus staat om de moede reiziger te ontvangen. 
 

Een bekend gezegde is: “Hij heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een 
behouden aankomst”. 

Jezus weg is voor ons soms een moeilijke weg, maar het is de GOEDE weg. 
Die andere weg, de brede weg van de wereld lijkt soms zo mooi en 

gemakkelijk. Het is gelijk een brede mooie gladde geasfalteerde weg. Al wat de 
mens doet in eigen kracht lijkt te lukken. Alles lijkt voorspoed en geluk. 

Maar op die weg is Jezus niet. Het is de weg van Jezus niet. Het is een 

doodlopende weg. Lieve lezers, hebt u zich al eens afgevraagd: Ben ik OP de 
weg van Jezus, of weet ik alleen maar dat Jezus de weg is en verder niet? 

 
De bijbel waarschuwt: Niemand kan twee heren dienen, men kan niet de Heer 

dienen en de wereld. 
Je kan niet op de smalle weg lopen en op de brede weg. 

Er is nog tijd, Jezus wacht op u aan het eind van de smalle weg. Zijn weg. 
Aan het eind van de brede weg wacht de dood, de eeuwige dood. 

Haast u dan om uws levens wil. Nu staat de deur nog open. Eens zal ook deze 
voor ons gesloten worden. Amen.   
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Kerkdiensten 
        

         
 

6 april 2013  Exoduskerk    Dhr.W.Pantjes 15.00 uur 
   Gorinchem    +tolk 
 

  
 

7 april 2013 Ontm.kerk Noordeloos  mw.G.Bijl-Bor 9.30 uur 
   M.Veder v.Hobokenstr.15D +tolk 
 
21 april 2013 NG Kerk    ds.van’t Hof  10.00 uur 
   Hoogstraat 80,Leerdam  +tolk      
4 mei 2013  Exoduskerk    Dhr.A.K van  15.00 uur 
dodenherdenking Gorinchem    Dalen 
 
19 mei 2013 Ontm.kerk Noordeloos  Dhr.A. de Jong 9.30 uur 
PINKSTEREN M.Veder v.Hobokenstr.15D +tolk 
 
1 juni 2013  Exoduskerk    Mw.R.Rietveld 15.00 uur 
   Gorinchem 

 
JARIGEN 
 

 
 
MEI                                                                          JUNI 
   
11 Heleen van Toor (49) 4 Sebastiaan Bogaard (33)     
17 Bas van Wijk (56)  5 Tiny van Wijk (59)     
 11 Gilbert Oomen (35)     
 12 Dennis Vlaanderen (41)     
 23 Janny van Dijk (47)     
  27 Liesbeth van den Bogert (54)     
 30 Aart Middelkoop (61)     

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 Nijmegen 
5 oktober: streekdag Gorinchem 

   

Afdelingsnieuws februari 2013 
 

De kerkdienst werd geleid door zieke dhr. A.K. van Dalen. Kanker is helaas 
weer terug. Dhr. van Dalen en familie: veel sterkte, liefde en kracht met de 

komende tijd in nabijheid van God en naasten! 
De schriftlezing was Mattheus hoofdstuk 5 vers 1 t/m 8 De Bergrede. Het vers 

8 werd behandeld en het luidde: “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij 
zullen God zien”. Het thema was “Reiniging van ogen en hart zijn nodig om 

God in de toekomst te zien”. 
 

Mededelingen: 
Bas en Linda zijn weer oma en opa geworden van het meisje Rosalie. Een 

dochter van Marleen.  
 

Martin en Joan hebben Coba bezocht i.v.m. 60 jarige lid van onze afdeling met 
een stuk plant. Coba bedankt de afdeling voor de plant en bezoek. 

 

Inkomende stukken: 
Brief over Bondsdag in Den Haag op 11 mei 2013; opgeven voor spelmiddag 

voor 13 april. Namens afdeling mogen 2 personen zich opgeven.  
Bas en Linda hebben zich opgeven en ze gaan namens de afdeling meedoen 

met Mexicaanse trein Domino. Bas en Linda, succes! 
Een dankbetuiging van Anneke  i.v.m. overlijden van haar broer Martin Neven. 

 
Bestuursvergadering: 

Martin is herkiesbaar voor functie voorzitter, want er zijn geen kandidaten. De 
stemmen (voor of tegen) gebeurt vanavond tijdens de ALV. 

Marjon Boogaard gaat per 1 januari 2014 als lid bedanken. 
Het raadsel blijft doorbestaan. De opbrengst gaat dan naar de pot 

seizoenafsluiting. Dan hoeven de deelnemers minder bijdragen of kunnen iets 
luxer / leuker gaan doen. 

Op zaterdag 30 november is er eindelijk weer Sinterklaasviering. Maar dan in 

Hellouw bij familie K. v.d. Burg. De meerderheid gaan akkoord met 
Sint.viering. Er wordt twee groepen gemaakt; ene voor surprise en andere 

zonder surprise. Bij de bijeenkomst in november gaan we lootjes trekken.  
Op 15 juni is er een jubileumuitstapje. Rondleiding in Politiebureau Nijmegen 

van ongeveer 2 uurtjes, waar Jan Hoencamp werkt. Bij de bijeenkomst koffie / 
thee. Daarna gaan we naar de kamer waar veel camera’s  op staan. We 

worden in twee groepen verdeeld. Er mogen maximaal 30 personen, dus per 
groep 15. Iedereen krijgen dan opdrachten: We moeten heel goed naar de 

camera kijken, wat zie je op de camera en wat gebeurt er allemaal. Misschien 
moet je ook iets uitvoeren, maar dat vertelt Jan niet. Het moet geheim blijven, 

dus we zien het wel vanzelf. Er zijn prijzen mee te winnen. Voor kleine 
kinderen onder 8 jaar is er een aparte ruimte om te kleuren of iets anders,  
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maar dan moet de ouder er wel bij zijn. Voor kleine kinderen is niet geschikt 

om naar de camerakamer te gaan, te eng. Daarna gaan we naar de 
meldkamer, kunnen we daar rondlopen. Maar we moeten heel stil zijn. 

De leden gaan akkoord met het bezoek aan de politiebureau. Daarna kunnen 
we misschien ergens iets leuks gaan doen. Ergens in en om Nijmegen. 

Natuurlijk gaan we ook ergens lekker dineren. 
 

Het voorstel van Martin voor extra activiteit is soort bakfietsen op de  oude 
spoor van 5,5 km. Ergens daar eten en daarna terugfietsen, dus totaal 11 km. 

De leden gaan niet akkoord met dat extra activiteit i.v.m. gezondheid van 
diverse leden. Het voorstel van de leden zijn dierentuin of museum. Het 

bestuur gaat dus in die richting zoeken en regelen. Het vervoer is eigen auto of 
meerijden.  
 
Rondvraag: 
Peter: Vraag aan IC over de indeling van de zaal voor de kerkdienst. Kan de indeling van 
de zaal voor de kerkdienst aangepast worden i.v.m. in de weg staan van de pilaar en 
slechtziendheid van enkele leden? Cees Zaanen zal dat punt meenemen naar de IC 
vergadering op 12 februari as.  
Barry:  De 16 leden hebben nog niet betaald voor de contributie. S.v.p. betalen. 
 
Na de broodmaaltijd konden we helaas niet ontsnappen aan de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering.  
 
Om zeven uur werd de algemene ledenvergadering geopend door voorzitter Martin. 
 
Het aantal leden blijft stabiel; 20 dames en 20 heren.  
 
Jaarverslag 2012 (secretaresse Joan):  
Joan ging als eerst vertellen over het jaarverslag 2012. Wat er allemaal gebeurde in 
afgelopen jaar. Een kleine correctie na het attenderen door Peter. Bij het 65 jarige 
jubileum diner deden 35 personen mee. Echter 34 leden en 1 bezoeker. 
Verder heeft Joan verteld over de foto’s van het jaar 2011. Deze zijn in feite al in openbaar 
en die moeten alleen nog gekoppeld worden aan de website.  
Normaal gesproken stuurde Joan de email met de link voor de foto’s in Picasa naar de 
leden. Dat doet Joan voortaan niet meer. Jullie krijgen dan nieuwsbrief van webmaster 
Dennis. In dat nieuwsbrief wordt dan verteld wat er nieuws is in de website bv foto’s, 
nieuws van voorzitter of wat dan ook. Dus  alles te maken met de website.  
Buiten website stuurt Joan wel email van bv Dovennieuws, slechte nieuws en etc. naar de 
leden zoals toen.  
Het jaarverslag is goedgekeurd. 

Financieel jaarverslag 2012 (penningmeester Barry):  
Peter vroeg over de bedoeling van het bedrag 450 euro 
(bijdrage Zonnestraal aan Helpt Elkander ontvangen). 
Antwoord: Het bedrag in de pot Zonnestraal neemt toe, 
terwijl de onkosten van de Zonnestraal afneemt. Het bestuur 
heeft toen besloten tijdens de vergadering van januari 2012 
dat er maximaal 500 euro uit de pot gehaald en in andere 
pot Jubileum heeft gestopt. Zodat de leden minder hoeft 
bijdragen of de vereniging iets meer kan betalen voor 
jubileumdiner. 

Peter vroeg over Zonnestraal credit website (78,56 euro). Wat houdt het in? 
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Antwoord: Per jaar wordt de provider jaarlijks betaald i.v.m. website: ongeveer 28 euro. 2 
GB, dacht Barry. De foto’s wordt in feite niet in de website geplaatst, maar er wordt alleen  
gelinkt naar Picasa. Anders wordt de website snel vol en te zwaar. Voor Picasa is er 
jaarlijkse bedrag van 5 Amerikaanse dollar.  
Liesbeth: En de rest van dit bedrag voor de website?  Antwoord: Dennis heeft de website 
ontworpen en gemaakt. Hij werd bedankt met de cadeaubon voor zijn werk en moeite. 
Elly en Heleen waren kasnazieners. Elly had een kleine fout ontdekt. Het bedrag in het 
verslag en kasboek (onkosten voor de veerpont tijdens de seizoenafsluiting) kwamen niet 
overheen.  Het bleek, dat het bedrag in verslag wel klopte. Alleen was Barry vergeten om 
in kasboek te noteren, dat er korting was van 10 euro. 
 

Verder is de financiële zaken 2012 goedgekeurd door Elly en Heleen. Alleen 

had Elly een kleine opmerking. Ze had graag gezien over de opbrengst van het 
raadsel. Er is totale bedrag per bijeenkomst te zien. Alleen wilt ze wil zien 

hoeveel mensen in werkelijk meedoen met het raadsel. Dus papier met de 
namen ook meegeven aan Barry, zodat ze kan zien of het totale bedrag 

kloppend is. En evt. onkosten. Opbrengst van de raadsel dat verzorgd werd 
door Jan en Dicky van der Veer is € 22,-. Geraden moest worden hoeveel 

eieren er waren in eierdozen.  

 
Go en Elly zijn kasnazieners voor de volgende ALV in feb 2014.  

 
Na de pauze wordt er gestemd voor de functie voorzitter. Martin is bereid om 

herkiesbaar te zijn voor de voorzitter, want er zijn geen kandidaten. Er wordt 
dus voor of tegen gestemd.  

Van 24 leden die aanwezig waren, hebben de 19 voor gestemd. Martin is dus 
voor komende vier jaar weer voorzitter.  

 
Redactie / website: 

Elly namens Zonnestraal vroeg aan de leden of ze tevreden zijn met digitale 
Zonnestraal. De leden zijn over het algemeen tevreden, want er is meer 

visueel geworden.  
Verder heeft Liesbeth een kleine opmerking. In colofon over de emailadressen: 

bijvoorbeeld graag voorzitter@ncbdgorkum.nl in plaats van 

naam@ncbdgorkum.nl, 
want dan klinkt dan meer zakelijk dan privé. Daarnaast blijft de emailadressen 

dan altijd bestaan. Er hoeft dan alleen gekoppeld aan de juiste persoon. 
Barry gaat emailadressen voor de rest van het bestuur aanpassen en 

doorgeven via secretariaat aan Zonnestraal en website. 
Joan namens haar man Dennis voor de website: 

In november jl werd de website bezocht door 207 bezoekers met een piek in 
de eerste drie dagen van november na de opening. Het is logisch als gevolg 

van de opening van de website. De leden zijn nieuwsgierig naar de website.  
In december jl werd het bezocht door 194 bezoekers. De website werd in deze 

maanden dagelijks bezocht.  
Dennis is van plan om nieuwsbrief te maken. Die te maken heeft met de 

website. Als er iets nieuws erin komt zoals foto’s, voorwoord of wat dan ook, 
krijgen jullie nieuwsbrief. Per maand, echter afhankelijk van iets nieuws op de 

website. 

Verder zijn we mee bezig met het maken van te huur decorspullen. Die komt 
ook op de website met wat foto’s.  

mailto:voorzitter@ncbdgorkum.nl
mailto:naam@ncbdgorkum.nl
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Rondvraag: 

Henk vroeg aan de leden: Elke maand verzinnen Henk en Nettie wat lekkers 
voor bijeenkomst ‘s avonds bv tosti. Hebben jullie wat wensen voor lekkers? 

De leden willen wel bv zelfgemaakte erwtensoep, goulash soep in de  winter- 
maanden.   

Het bestuur zal wel overleggen in de volgende vergadering (in september as) 
over dat punt.  

 

Afdelingsnieuws maart 2013 
 

Ds. L.A. de Graaf leidde de kerkdienst met Het Heilig Avondmaal. De 
schriftlezing was Lucas hfdst 17 vers 11 t/m 19, deel van Jezus kijk op 

vergeving en geloof. 
 

Onze voorzitter Martin en zijn gezin kwamen vandaag terug uit Oostenrijk na 
de skivakantie. Daarom nam Barry de taak van hem over tijdens de 

vergadering. 

 
Er waren bezoekers aanwezig. Ina en Hans van Renselaar, welkom! 

 
Mededelingen: 

Er waren vandaag veel zieken.  
Go was onlangs geopereerd aan zijn oog i.v.m staar. 

Over vier weken wordt zijn andere oog geopereerd. Go 
mag tijdelijk niet rijden, waardoor hij en zijn vrouw 

Willy niet konden komen.   
Liesbeth was afgelopen week twee keer geopereerd bij 

plastisch chirurg. 
Linda, Jantine en waarschijnlijk ook Anneke zijn ziek.  

 
Inkomende stukken: 

- NCBD Streekdag 5 oktober as in Gorinchem 

- NCBD ALV 23 maart as in Oldenbroek 

- Bijbel dag 9 maart as in Ermelo 

- DCFY kamp voor jongeren van 15 – 35 jaar, 29 mrt – 1 april as in 

Hengelo 

- 18e Landelijke Jongerendag 23 maart as in Zegveld 

- Nieuwsbrief nr. 1 van webmaster 

 

Uitstapje 15 juni: 
We zouden met de busjes gaan uitstappen. De busjes huren gaan niet door. In 

Nijmegen vlakbij de Politiebureau is de hoogte van de parkeergarages te laag 
voor de busjes. Dus we gaan met eigen vervoer. Iemand kan met iemand 

anders meerijden bijvoorbeeld. Benzine en parkeerkosten samen delen. 
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Half tien bij het politiebureau. Ca 12 uur eigen lunch. Daarna gaan we naar 

dierentuin Burger Zoo in Arnhem tot ca. 6 uur. We gaan dan ergens samen 

dineren in restaurant. 
 

Wat is de voorkeur van de leden voor soort restaurant? Geen chinees, eigen 
keuze. Bv bij Van der Valk in Tiel. Daar kunnen mensen eigen keuze maken.  

Barry gaat navragen of het mogelijk is. Elke mens uit grote groep heeft eigen 
keuze? 

 
Opgeven voor 31 maart jl., zoals het aanmeldingsformulier aangeeft. 

 
Rondvraag: 

Joan: Namens Go via Whatapps bedankt voor de beterschap kaart. 
 

Jannie: Van Ronald Blokland, activiteitenbegeleider van Doritis ( een onderdeel 
van Dorswedo; activiteitengroep voor 55+ in Dordrecht op donderdag, een 

keer per maand) heeft ze informatie gekregen: folder Dagrecreatie voor 

oudere dove mensen en formulier 4e Nationale Ouderendag voor Doven in Ede 
op 21 juni as. Om uit te delen aan de leden die ouder zijn dan 55 jaar.   

 
Voor Doritis kan je zich aanmelden bij de Gelderhorst. Voor Ouderendag kan je 

opgeven bij Ronald Blokland, Dorswedo (Brouwersdijk 4, 3314 GR Dordrecht). 
Als je met de bus wilt gaan, is de opstaphalte bij Dorswedo in Dordrecht.  

 
Barry: Petra is vergeten om raadsel te maken. Op een tip van het lid gaat Joan 

bij het programma maken vermelden, wie aan de beurt is voor het raadsel. 
Een soort geheugensteuntje.  

Verder een kleine mededeling van de kerkraad (niet van de koster zelf!) in 
Exoduskerk: Het bevalt de kerkraad eigenlijk niet, dat blindgeleidehond 

aanwezig is. Het gaat niet om hond, maar om haren! 
Bodhi mag niet in de blauwe kamer zijn, want er is volgende dag kindercrèche 

daar. Haren komen dan in hun mond en handen terecht, want ze spelen ook op 

de vloer. En na de afloop van de bijeenkomst graag ook vloer vegen in de zaal 
i.v.m. haren vanwege de kerkdienst volgende ochtend.  (in principe is door de 

week niet erg, maar onze bijeenkomsten vallen op zaterdag. De dienst vindt 
plaats de volgende ochtend (zondag). 

Samenwerken is zo gebeurd. Kerk en Helpt Elkander helpen elkaar.  
 

Na de broodmaaltijd werd de spelavond georganiseerd door Bert en Jannie.  
De thema is Pingpongavond. 

Het spel bestond eerst uit 5 spellen: 
hagedis, land tekenen, olifantenmars, toren 

Pisa, en bal hier.  Op de laatste moment 
kwam een spel bij: Japanse stokken met 

bekers en inhoud. 
 

Dennis, Simon, Mariëlle en Nettie wonnen 

net  de Pingpongavond met een punt 
verschil.  
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Hallo, Petra Ritmeester 
 

Mag ik jou wat vragen voor zonnestraal? 
Goed 

 
Ben je getrouwd of iets anders en hoe lang getrouwd? 

Ik ben lekker vrijgezel. Wie moet zo’n oud wijf hebben??? 
 

Heb je kinderen? 
Ja,2 poezen, haha 

Hoe heet de kinderen en leeftijd?     
Birkij en milka 5 en 3 jaar oud. 

 
Waar woon je? 

Geboren en getogen in Boven Hardinxveld 

Ben je slechthorend of doof? 
Slechthorend. 

 
Op welke school heb je gezeten en hoe 

lang gezeten? 
Hildernissenschool,7 a 8 jaar?? 

Evertseschool te Rotterdam 2 en een half jaar niet afgemaakt. 
ivm depressie’s 

 
Had je goed naar de zin op school? 

Op bassischool wel maar niet op Evertseschool. 
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Waarom niet? 

Door leerkrachten ,die wou mij niet helpen, 

omdat ik slechte cijfers had en was de enige die slechthorend was de rest 
waren doof en kregen meer aandacht. 

Ze zeiden, dat ik wel kwam in de maatschappij. 
En volgens hun de doven niet??? 

 
Wat is jouw favorieten van tv? 

Meestal kijk ik graag serie’s , vooral op net5. 
 

Wat is jouw favorieten van eten? 
Lasagne is mijn favoriet, maar ik lust alles, behalve gekookte spinazie en 

andijvie..(daar griezel ik van) 
 

Wat is jouw hobby?  
HaHa…HAHA…..veel slapen,dus echt uitslapen is 

mijn favoriet en lezen doe ik ook graag. 

 
Doe je graag op vakantie of uitgaan enz.? 

Liefst 2x op vakantie en elke maand naar een 
beautyfarm, maar heb helaas geen geld voor. 

Ik ben opzoek naar een heel rijke …..man??? met veel money money. 
 

Hoe vind je vereniging van helpt elkander? 
Zoals gewoonlijk ben ik bijna elke maand aanwezig, dus 

vind ik het tot nu toe bere gezellig. 
 

Ben je ook op een andere vereniging geweest? 
Nee, geen andere vereniging meegemaakt 

 
Heb je nog vragen of wil je iets zeggen? Van mij mag het. 

Nee ik heb geen vragen. 

 
Bedankt. 

 
Hallo, Bas van Wijk. 

 
Mag ik jou wat vragen voor Zonnestraal? 

Goed 
 

Ben je getrouwd of iets anders en hoe lang getrouwd? 
Ja 31 jaar getrouwd 

 
Met wie? 

Met Linda 
 

Heb je kinderen?   

Ja 
 

Hoe heet de kinderen en leeftijd? 
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Marleen 30  jaar Anton 28 jaar Johan, 25 jaar 

 

Waar woon je? 
Langerak 

 
Ben je slechthorend of doof? 

Slechthorend 
 

Op welke school heb je gezeten en hoe lang gezeten? 
Effatha van 3 jaar tot 18 jaar 

 
Had je goed naar de zin op school? 

Ja wel heimwee naar huis. 
 

Wat zijn jouw favorieten van tv?  
Live voetbal 

 

Wat is jouw favoriet van eten? 

 
 
Capucijners met spek. 

 
Wat is jouw hobby? 

Tuineren,,iemand meehelpen met knustelen en verven. 
 

Doe je graag op vakantie of uitgaan enz.? 
Ja,samen met mijn vrouw. 

 
Hoe vind je vereniging van Helpt Elkander? 

Heel erg leuk 
 

Ben je ook op een andere vereniging geweest? 

Nee. 
 

Heb je iets vragen of iets zeggen? Van mij mag het. 
Ik heb geen idee. 

Bedankt. 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9e5GPlLlddKV5M&tbnid=zt_Qk1cTl7ff6M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.brutsellog.nl/2005/11/15/kapucijners-met-spek-ham-en-ui-pommes-noisettes-en-slavink/&ei=DuZeUeCdFO2S0QWvsoGABg&psig=AFQjCNGbKzOP3iQW2fhhKtya1Li9Z3R8Fg&ust=1365260174358472
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PUZZELPAGINA: 
 

Hoi allemaal, 
 

Het is nu erg koud.  

 
Hopelijk wordt komende weken temperatuur wat hoger. Laten wij nu winter 

lekker voorbij gaan en lente komen. Nog een maand gaat  
nieuwe koning inhuldigen. Het blijft spannend. Na paar maanden heb ik nu 

weer nieuwe puzzel voor de Zonnestraal. Succes! 
 

 

Oplossing: 

 

A. Helden 

B. Kleine 

 

 

Graag de oplossingen voor 25 mei 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 75 

Elly Duits 165 

Willy Huisman 62 

Coba Murray 122 

Gilbert Oomen 99 

Wim Rietveld 67 

Petra Ritmeester 107 

Martin van Toor 181 

Barry Vogelaar 153 

Corina Vogelaar 82 

Linda van Wijk 80 

Piet van Wijk 90 

Cees Zaanen 90 

mailto:puzzeltante@ncbdgorkum.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=rGRGDOmpGxcZ1M&tbnid=1W1vh5-OL_0LmM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://passie-bloempjes.blogspot.com/&ei=jeNeUbLxHqOb0AXg5IDIBg&psig=AFQjCNFcGXE6Vw_ZSU-KMDSGckVjfSSrIg&ust=1365259533545146
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