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VAN DE REDACTIE 
 
 

 
 

 
 

 
 

februari en maart 2012 

 
 

Hallo allemaal, 
 

Een nieuw jaar is begonnen. De drukke feestdagen zijn achter de rug. De beste 
wensen zijn her en der uitgedeeld. Iedereen wordt weer in beslag genomen 

door de dagelijkse beslommeringen. Wellicht heeft u er onlangs nog bij 
stilgestaan: wat hield u het afgelopen jaar bezig? Wat zal het nieuwe jaar (nu 

is het alweer een maand oud) voor u in petto hebben ? 
 

Dit jaar zal onze vereniging in november 65 jaar bestaan. Willem Alexander en 
Maxima vierden vandaag hun 10-jarig huwelijk. Wisten jullie nog dat ze gingen 

trouwen?  
 

Kopie voor het volgende nummer inleveren graag vơơr 31 maart 2012 naar 

onze email zie colofon.  
 

Veel leesplezier toegewenst.  
 

Tony en Elly. 
 

 
 

 
TNT post ver stuurde in 2010 zo'n 10 

miljoen kerstkaarten minder dan in 

2009. Totaal werden er 180 miljoen 

kerstkaarten verstuurd via de post. 

Hoeveel  
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MEDITATIE 
 
Zie, het oude is voorbij….het nieuwe is gekomen. 

 
Oud lijkt wel een beetje op sterven en nieuw op geboren worden. Zo wordt het 

OUDEJAAR en het NIEUWJAAR dikwijls uitgebeeld als een oude man wiens 
leven voorbij is en als een pasgeboren baby. Wij mensen kijken bij het 

oudejaar eens om. Velen zijn dan in een weemoedige stemming. Wat heeft het 
oudejaar mij gebracht? 

  Zijn mijn verwachtingen uitgekomen? 
  Blijdschap, vreugde, tranen, verdriet, dood of leven? 

  Vult u zelf maar in …… 
 

Er is een psalm waarin de gedachte van een oudejaar/nieuwjaar naar voren 
komt. De dichter van deze Psalm kijkt naar zijn afgelopen leven en wat hij 

heeft gedaan. En dan komt er een bede in zijn hart op. Hij kijkt naar zichzelf 

en zijn volk.  
Luistert u mee: 

   Psalm 79:4 (oude berijming) 
   Gedenkt niet meer aan het kwaad dat wij bedreven (gedaan hebben). 

   Ons euveldaan (zonde) wordt ons uit gunst (genade) vergeven. 
   Waak op o God en wil van verder lijden, 

   Ons klein getal door uwe kracht bevrijden. 
 

De dichter denkt aan het kwaad, aan de zonde die hij en zijn volk gedaan heeft 
in de afgelopen tijd. Hij bidt dat de Here om vergeving daarvan: gedenk niet 

meer. 
O Heer, delg uit al onze overtredingen, al wat wij verkeerd gedaan hebben.  

Hij voelt deze dingen die hij heeft gedaan als schuld voor God. 
    Een schuld die vergeven moet worden. 

Hij vraagt Gods aandacht (opwaken) om van verder lijden gespaard te worden. 

Welk lijden? Dat noemt de dichter niet. Misschien lijden naar lichaam, 
gevangenis of onderdrukking, misschien lijden in de geest om wat hij met zijn 

zonde en wat het volk met hun zonden God heeft aangedaan.  
 

Hij vraagt bevrijding van dat lijden door de kracht van de Here. 
Ja, dat is zo waar, alleen door de kracht van God, door de kracht van Jezus en 

door de kracht van de Heilige Geest kunnen we bevrijd worden van de zonde 
die in ons is. Bevrijd van het lijden. Uit onszelf kunnen we ons niet bevrijden. 
Er is geen zelfverlossing. Eén is onze verlosser: Jezus Christus de Zoon van 

God. De dichter vraagt om bevrijding. Alleen door bevrijding van zonde kunnen 
we verder leven, het eeuwige leven dat God schenkt aan zijn kinderen die in 

Zijn naam geloven. Een psalm voor het nieuwe jaar. Een psalm om mee te 
beginnen. Een nieuw jaar te beginnen. Met de bede om onze zonde niet meer 

te gedenken, zodat we met Gods hulp een nieuw jaar in kunnen en mogen 
gaan. 

 
Want God heeft beloofd: Zover het oosten is van het westen, zover doet hij 

onze overtredingen van zich. Gereinigd door het bloed van Jezus Christus. 
Moge deze bede in uw aller harte geschreven staan.  
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KERKDIENSTEN 
 

4 februari 2012  Exoduskerk                      Dhr.W.Pantjes     15.00 uur 
        Gorinchem                                 +tolk     
    
19 februari 2012 SOW Het Anker   Ds.A.Boezewinkel 10.00 uur 

   Vergtweg 87,Zaltbommel  +tolk 

 

3 maart 2012 Exoduskerk    Ds.A.D.Poortman 15.00 uur 
Viering H.A.  Gorinchem 
 
3 maart 2012    Dorswedo, Brouwersdijk  Dhr.A.K.v.Dalen 15.00 uur 
   Dordrecht     
 

18 maart 2012 NH Kerk    Ds.E.G.de Kruijf 9.30 uur 

   Nieuwpoort    +tolk 

 

25 maart 2012 Ontm.kerk Noordeloos  Ds. M.Koster 9.30 uur 

   M.Veder v.Hobokenstr.15D met tolk 

 

6 april 2012  NG Kerk Open Hof   Ds.?   19.30 uur 

GOEDE VRIJDAG Dordrecht 

 

7 april 2012  Exoduskerk    Dhr.A.K. van Dalen 15.00 uur 
   Gorinchem 
 
8 april 2012  NG Kerk Open Hof   Ds.?   10.30 uur 

PASEN  Dordrecht 
 

         
 

        
 

 
 

Agenda 2012 
 

 
algemene ledenvergadering 

3 maart: lezing door Benny Elferink 

(gaat niet door) 

April en mei: ??? 

12 mei: bondsdag Maarsbergen 

Juni: jaarlijkse seizoensafsluiting  

 



 
JARIGEN 
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Afdelingsnieuws december 2011 
Kerstviering 
 
Een paar leden en het bestuur waren in de ochtend al aanwezig in de kerk, 
want ze moesten voorbereiden en klaarmaken voor de kerstmaaltijd.    

 

Bert 
had een heel mooie Ren je 
Rot decor gemaakt. Samen 

met aantal mannen werd het opgebouwd in de zaal.  
 
Vlak voor de aanvang van de kerkdienst moesten de leden (Hester, Heleen, 
Barry, Carla (dochter van Ciska), Ciska, Cees en ik) van het gebarenkoor nog 
even oefenen. De begeleider van het gebarenkoor  
 

pgebouwd in de zaal

Vanwege privacy van onze “jarige” leden hebben wij dit stukje weggehaald.
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Lindsay werd helaas door griep geveld. Dus ze moesten zonder de begeleiding 

doen. Hester nam de taak over.  

 
De kerstfeestdienst werd geleid door Ds. J.F. Kievit. Barry las de schriftlezing 

uit Mattheus 2: 1-12 in haar eigen taal.  
Daarnaast werden een aantal gedichten door diverse personen voorgelezen. 

Mariëlle, een 8 jarige kind, wilde samen met Hester gedicht Advent op de beurt 
voorlezen. Ze deed haar best om gebaren te gebruiken. Haar ouders en zusje 

waren trots op haar. 
 

Ds. J.F. Kievit en zijn gezin zitten nu in spannende tijd, want zijn vrouw en hun 
moeder was een dag eerder geopereerd aan haar buik. Een heel zware 

buikoperatie. Ze wisten op dat moment nog steeds niet, wat er precies aan de 
hand was met haar. Familie Kievit, veel kracht, sterkte en liefde toegewenst 

van ons allemaal! 
 

De 50 mensen inclusief 12 kinderen gingen meedoen met de kerstmaaltijd. 

Petra Ritmeester moest zich terugtrekken, want ze 
was geveld door griep. 

 
Na de maaltijd en opruimen/afwassen vond er een 

korte vergadering plaats. 
 

Mededelingen: 
Er zijn drie bezoekers vandaag: Frieda Slob, Patrick 

Hoencamp en vriendinnetje van Luca. Welkom 
allen! 

 
Bert van Dijk was onlangs geopereerd aan zijn 

hoofd/oor, want hij kreeg de CI. De operatie was 
geslaagd en de aansluiting vindt plaats in januari as.  

Simon staat nu te wachten op de oproep voor de herniaoperatie. 

 
In januari as begint het raadsel ten behoefte van het jubileumfonds i.v.m. 65 

jaar jubileum van onze afdeling. Martin gaat als het eerst beginnen met 
raadsel verzinnen. Wie wint, is aan de beurt voor de volgende bijeenkomst om 

raadsel te bedenken. 
 

Het afgelopen jaar was goede jaar geweest. Er waren leuke activiteiten 
plaatsgevonden zoals gourmetten, Mol, Seizoenafsluiting, mannendag, 

vrouwenweekend en Startzaterdag. 
 

Inkomende stukken: 
Verhuisbericht van Aart Middelkoop; Veel plezier met nieuwe woning en plaats! 

Drie kerstkaarten; van afd. Leiden, afd. Rotterdam en afd. Almelo 
Nieuwsbrief van Allah Kariem 

Persbericht van EUD/WFD over het blijven vechten voor het behouden van 

gebarentaal t.o.v politiek. 
 

Na de korte vergadering begon de spelavond “Ren je Rot”. Bij dat spel zijn er 
vijf thema’s Bijbel, Sport, Aardrijkskunde, Fauna en Voedsel. De mensen  
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werden in 5 groepen verdeeld. Elke groep mag twee of drie keer joker inzetten 

voor dubbele punten. 

 
In totaal waren er 25 vragen bij Ren je Rot.   

De Spebipu maakte nogal foutjes in het begin va van het spel. “Ze moest even 
warming up doen.” 

Bij de eerste vraag ging de 
Spebipu al 

meteen in 
het fout: 

Waarom 
gingen Jozef 

en Maria 
naar 

Bethlehem? Iedereen weet 
natuurlijk, dat ze naar 

Bethlehem moesten gaan voor 

inschrijven in hun 
geboortestad van hun familie 

ivm telling. In opdracht van 
Keizer Augustus van Het 

Romeinse Rijk. 
 

Echter stonden de antwoorden op hun bord heel anders: plaatsnamen zoals 
Parijs. Dus het klopt niet, want die antwoorden hoorden bij een andere vraag. 

 
Na de correctie maakte de Spebipu alweer een foutje bij dezelfde vraag. Er 

waren drie antwoorden mogelijk: Ze waren in Bethlehem op vakantie, ze 
hadden een ster gezien en ze hadden het van de herders gehoord.  

 
Dus alle antwoorden klopten weer niet bij de vraag. Uiteindelijk hoorden deze 

antwoorden weer bij andere vraag. 

Hoeveel soorten zoogdieren bestaat er? 5000, 
10000 of 7000. De meeste heeft de middelste 

gekozen. Het juiste antwoord is 5000. 
 

Wat is de grondstof voor spaghetti? Mais, 
graan of aardappelmeel. De meeste hebben 

graan gekozen en het was goed gekozen. 
Na hoeveel dagen werd Jezus besneden? Alle 

deelnemers hebben “na 8 dagen” gekozen. Het 
was gelukkig goed. 

 

Hoeveel poten heeft een insect? 4, 6 of 
8 poten. Velen denken, dat het insect 8 

poten heeft. Dat was niet zo. Spinnen 
hebben acht poten en insecten hebben 

6 poten. 
 

Na 25 vragen beantwoorden werd de 
score van de groepen geteld.  
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De uitslag luidde: 

1e  groep 5 95 punten 

2e  groep 1 85 punten 
3e groep 2 84 punten 

4e  groep 3 80 punten 
5e groep 4 77 punten 

 
Dus, Barry, Niek, Dennis, Liesbeth en  Heleen uit de groep 5 heeft gewonnen. 

Gefeliciteerd! 
 

Bert, hartstikke bedankt voor je energie en tijd besteden aan het maken van 
de decor Ren je Rot! 

 
 

Afdelingsnieuws januari 2012 
 
 
Allereerst wens ik jullie een goede, gelukkig en gezonde jaar 2012. De Voorganger drs. W. 
Smit leidde de dienst voor ons. De schriftlezing was Romeinen hfdst 8 vers 1 en 2. De 
thema van de preek ging over Psalm 1. 
Mededelingen: 
Namens het bestuur Gelukkig Nieuwjaar. 
Er zijn bezoekers aanwezig; Mevr. Henny van der Wal (vriendin van Cees) en mevr. Willy 
van der Akker. 
Afdeling Gorkum bestaat in as november 65 jaar. 
Volgende maand (feb) is er algemene ledenvergadering. Na een ALV zal er wat kleine 
activiteiten plaatsvinden.  
Op donderdag 19 januari vindt de bestuursvergadering plaats. Dat laatste twee punten van 
de mededelingen worden meegenomen naar de vergadering. 

 
Inkomende stukken: 
Er zijn alleen 6 kerstkaarten binnen. Van een aantal afdelingen zoals Goes, Voorburg, 
Dordrecht, Oldenzaal, en Hoogeveen en landelijk NCBD. 
 
IC afd Dordrecht en Gorkum: 
 
Wolter Smit wilt echt stoppen met IC. Hij zit al ruim 23 jaar in de bestuur IC. Verder zit hij 
nu in de IDP (Interkerkelijke DovenPastoraat). In kortom; hij is heel druk met zijn leven. 
Daarnaast gaat Cees Zaanen ook aftreden als ouderling. Dus er zijn nieuwe 2 kandidaten 
nodig. 
 
Spebipu:   
Geen bijzonderheden. 

 
Rondvraag: 

Barry: Ze wilt graag wat organiseren voor de project Bolovia. Zodat er wat 
geld oplevert voor de doel, zoals verkopen of wat dan ook. Een goede idee? 

 
 

Dat voorstel wordt meenemen naar de bestuursvergadering. De leden vinden 
het goede idee. Er zijn wat ideeën uitgewisseld tussen de leden zoals 

rommelmarkt. 
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Barry: Wie zijn de kaszieners nou weer voor de financiële zaken 2011?  Dat 

zijn Liesbeth en Heleen. 

Na de broodmaaltijd werd een spelavond gehouden. 
Die werd georganiseerd door Heleen, Dico en Bas. 

Helaas moest Bas op het laatste moment 
terugtrekken, want hij was samen met zijn vrouw 

Linda ziek. Beterschap! 
De beamer werkte 

deze keer niet, dus we 
hadden het zonder 

moesten doen. Maar 
we konden zonder 

beamer redden. 
De spel bestond uit vier onderdelen: Uitdaging, 

Quiz, zoekspel en toneelstukje. De deelnemers 
werden in vier groepen verdeeld. 

 

 
Bij de eerste onderdeel Uitdaging: Wie het hoogst getal bieden voor uitdaging 

binnen een minuut, moet die persoon dan uitvoeren.  
Bijvoorbeeld: beschuit met muisjes eten binnen een minuut. Bert dacht, dat hij 

4 beschuit met muisjes kon opeten binnen een minuut. Hij had het hoogst 
geboden, dus hij moest het opeten. Maar het was hem 

echter niet gelukt, want hij at er maar bijna 2 beschuiten 
op.      

Petra had zich geboden, dat ze 8 mooie 
cirkels binnen een minuut kon knippen. Ze had een simpele 

truc. Papier vier keer vouwen en dan mooie cirkel knippen. 
Ze hoefde maar twee keer knippen. 

Niemand behalve Petra dachten aan deze trucje. 
 

Voor de Quiz kregen we tien vragen over voetbal en 

landen. Er waren gelukkig wat deskundigen van voetbal 
aanwezig. Toevallig hadden alle groep een deskundige zoals Dennis, Peter en 

etc. Voor voetbal hadden we gelukkig gesloten vragen. Waardoor alle groepen 
bijna foutloos maakten. Zoals wie is de voetballer van het jaar 2010 van het 

wereld? Ene heer Lionel Messi. 
Voor de landen hadden we open vragen. Zoals wat is de hoofdstad van 

Marokko? 
 

Voor de zoekspel moesten we allemaal tegelijk naar knuffels zoeken ergens in 
het gebouw beneden. De knuffels van Dico en Luca! Elke knuffel heeft een 

eigen waardepunten. 
 

Alle groepen moesten een toneelstukje 
verzinnen en uitvoeren. Echter met de  

thema: voetbal. Er was een wedstrijd. Er 

kwam opeens een dier op het veld en die 
viel de speler aan.  
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Alle vier groepen hadden een leuke toneelstukje uitgevoerd. Ze konden een 

getal van 1 tot en met 10 verdienen voor de leukheid. Maar de organisator 

lette ook op een aantal punten, zoals gedrag van scheidsrechter, goede 
gebruik van rode / gele kaarten, pauze, volkslied Wilhelmus. 

 
Nettie, Joan, Martin, Peter en Cees uit groep 2 wonnen uiteindelijk de 

spelavond. Ze kregen een lekkere doos bonbons. Gefeliciteerd! 
 

 

 
 
 

Verdeeld 
 

Soms sta ik even stil 
Bij het kind zijn van een kind 
Bij de veiligheid en rechten 

die niet ieder kind vindt 
 

Dan zie ik een klein jochie 
paraderen met geweer 

Vele angstige gezichtjes 

Want de bommen vallen weer 
 

Kleine hongerige maagjes 
Niet voor iedereen is rijst 

Veel te jonge wezen 
Omdat aids zijn tol weer eist 

 
In een tent, krap met zijn allen 

Je thuis, je speelgoed, alles kwijt 
Stil verdriet dat blijft bestaan 
Bij het verstrijken van de tijd 

 
Hartverscheurende verdeeldheid 

Met een veel te harde les 
Achter mij zeurt een jochie 

Om de nieuwste Nintendo DS 
 

Uit: Libelle 
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Jaarverslag 2011 
 
Statistiek leden 

 

 Aantal leden Dames Heren 
1 januari  38 19 19 
31 december  40 20 20 

 
Kerkdiensten 
 

Maand Voorganger Bijzonderheden 
Januari Dhr W. Pantjes  
Februari Mw R. Rietveld  
Maart Dhr W. Smit Vervanger van zieke Pantjes 
April Dhr W. Smit  
Mei Dhr A.K. Van Dalen  
Juni Geen bijeenkomst  
September Ds J.F. Kievit & Dhr 

W. Smit 
Heilig Avondmaal 

Oktober Dhr A.K. Van Dalen  
November 
December 

Dhr W. Pantjes 
Ds J.F. Kievit 

 
Kerstviering en Gebarenkoor 

 
Activiteiten ’s avonds 
 

Maand Thema Georganiseerd 
door 

Bijzonderheden 

Januari  Spelavond Jannie en Bert  
Februari ALV 

Galgje 
Bestuur 
Spebipu 

 

Maart Bingoavond Spebipu  
April Pictionary Spebipu  
Mei Rummikubtoernooi Spebipu  
Juni Geen bijeenkomst   
September Fotowedstrijd Spebipu  
Oktober Lezing Benny 

Elferink 
Bestuur Uitgesteld naar maart 

2012 
November Gourmetten Spebipu  
December Ren je Rot Spebipu  

 
 
Maand Gebeurtenis 
 
Januari Ciska en Govert zijn oma en opa geworden van Jesse. 
  Barry en Simon waren in vorige maand 25 jaar getrouwd. 
  Aart Middelkoop is 40 jaar lid van afd. Gorinchem. 
 
Februari Algemene ledenvergadering 
  Jannie treedt af als secretaresse na 14 jaar, terwijl Cees als 
                     bestuurslid na 8 jaar aftreedde. 
  Joan is unaniem gekozen door leden voor de functie als 

secretaresse. Verder is Jannie wederom unaniem gekozen voor  
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de functie bestuurslid. 
Willy Huisman is gestopt als koffiejuffrouw. Jannie neemt haar  
werkzaamheden over. 

  Linda en Bas van Wijk nemen de taak als drankverkoop van Cees 
over. 

 
Maart  Algemene Ledenvergadering Landelijke NCBD vond plaats bij ons  
  in de kerk. 
  Na ALV vond er workshop “Audisme” (discriminatie van doofheid) 
                    Plaats. De spreker was Gera Vonk. Een interessante en humor 
   lezing. 
  Onze oud lid Petra v.d. Bogert (zusje van Peter van den                                                                                                            
Bogert) was in vorige maand heengegaan op haar 49 jarige leeftijd als gevolg van 
hersenbloeding. 
  Dennis en Joan zijn alweer 12,5 jaar                                                          
getrouwd. 
  We hebben een nieuw lid bijgekregen: 
Christina Myrlidis. 
 
April  Linda en Jan waren beide voor een nacht 
opgenomen in het  
  Ziekenhuis voor de observatie. Gelukkig 
was er uiteindelijk niets aan de hand. 
Mei Barry en Simon waren onze afgevaardigden voor      
de Rummikub-toernooi in Vriezenveen tijdens de 
Bondsdag. Ze hadden de eerste  
  plaats gehaald. 
  Denny en Marjon zijn ouders geworden 
van een jongetje  
                       Xander. Feline heeft een broertje gekregen. 
  Henk en Nettie zijn oma en opa geworden 
van Sarah. 
  De 27 mensen inclusief 4 kinderen waren 
gezamenlijk weekend 
   weg in Mol te België. 
                        Het was heel gezellige weekend, hoewel was het hotel wat 
                        gebrekkig. 
  Tiny had gebroken vinger, terwijl Simon twee keer chemokuur   
             moest ondergaan i.v.m. nierfunctie. 
 
Juni  Geen bijeenkomst i.v.m. Hemelvaartsweekend. Echter was er wel 
  Seizoenafsluiting op zaterdag 18 juni. De 31 waarvan 6 kinderen 
                           deden mee. Het weer was wisselvallig, maar de programma verliep 
                           prima en gezellig.  
  Verder werd Hester geopereerd, want ze kreeg een CI.  
                           Er kwam de eerste digitale Zonnestraal.  
 
September Het seizoen was begonnen met Startzaterdag, georganiseerd 
                        door IC afd Gorkum en Dordrecht. Veel van ons deden ook mee. 
                        Linda  moest naar het ziekenhuis voor borstonderzoek vanwege 
                        knobbel. Gelukkig was het alles in orde. 
  Tiny werd geopereerd aan haar pols, en de operatie was gelukt. 
                        Over paar maandjes is haar andere pols aan te beurt. 
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                        Peter en Liesbeth zijn trotse grootouders geworden van een kleindochter 
                        Sterre. 
 
Oktober Dennis, echtgenoot van Joan, is nieuwe lid. De 40 ste.  
 
November Onze vereniging is alweer een jaar ouder, 64 jaar.  
  We gingen ‘s avonds gourmetten in Hellouw na de bijeenkomst in 
                        onze kerk, bij de gastfamilie van Den Burg (31 volwassenen en 8 

kinderen).  
 
December   Bert van Dijk werd geopereerd, omdat hij een CI kreeg. In januari 
    as vindt de aansluiting plaats.  
   Simon wacht op de oproep van het ziekenhuis vanwege hernia- 
  operatie. 
  De leden van afd Gorkum en Dordrecht vierden samen de kerstviering. 
         
                    
Extra activiteiten 
 

 Waar Activiteiten Georganiseerd 
door 

Weekend 
Uitstappen 

België, Mol Uiteten, 
boswandeling, 
rondvaart, 
Dierenmarkt en 
vrije tijd 

Bestuur 

Seizoenafsluiting Bruchem en Hedel Boerengolf, 
ijsboederij en BBQ 

Hester en Gilbert 

Startzaterdag 
 
 
 
Computerdagen 

Gorinchem 
 
 
 
Exoduskerk 

Stadwandeling 
onder gids van 
Drs. Smit en Ds. 
Kievit 
 

IC 
 
 
 
Barry, Linda en Go 

 

 

  



 
 
 

           

PUZZELPAGINA: 
 
Hoi allemaal, 
 
Na de feestdagen heb ik weer nieuwe woordzoekers en nieuwe vragenlijst gemaakt. Ik heb 4 
oplossing ontvangen. Liesbeth van den Bogert heeft 200 punten behaald. Liesbeth, vraag aan 
de penningmeester geld. Vraag 2 is Ariane 1 en de eerste Europese raket en vraag 5 is 
Homerus en die heeft de beroemde Odyssee geschreven. Er zijn 4 open vragen. Dus moeten 
jullie zelf de vragen beantwoorden. Veel succes ermee.  
Oplossingen: 
 
A. 
1. Bulgarije 
2. Ariane 1 
3. Spoetnik 1 
4. Boeddha 
5. Homerus 
6. Een beroemde Griekse dans 
7. Met een gele kaart 
8. fout 
9. New York 
 
B. Kaarsje 

Graag de oplossingen voor 31 maart 2012 per email sturen naar
puzzeltante@ncbdgorkum.nl en heel veel plezier met het puzzelen.

Groetjes van Ingrid Binneweg
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Vragen: 
 
 

1. Welke vorm heeft een honkbalterrein? 
 
 

2. Hoe wordt een zeilschip met twee rompen 
genoemd? 

 
 

3. Waar vindt men deze olifant? 
 

 
 

Naam: Punten: 
Liesbeth v.d. Bogert 200 
Elly Duits 165 
Willy Huisman 62 
Coba Murray 122 
Gilbert Oomen 99 
Wim Rietveld 67 
Petra Ritmeester 107 
Martin van Toor 181 
Barry Vogelaar 102 
Corina Vogelaar 82 
Linda van Wijk 34 
Piet van Wijk 90 
Cees Zaanen 90 

mailto:ibinneweg@gmail.com
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4. Hoeveel banen zijn er op een olympische piste? 

□ 8 

□ 10 
□ 12 

 
5. Welke beruchte vrouwenmoordenaar uit de XIXde eeuw werd nooit 

aangehouden? 
 

 
 

 
6. Hoe wordt het poollicht in de noordpoolstreken genoemd? 

□ aurora australis 
□ aurora borealis 

 
7. Wat vertegenwoordigt de oppervlakte van de oceanen ten opzichte van het 

volledige aardoppervlak? 

□ 63% van de totale oppervlakte 
□ 71% van de totale oppervlakte 

□ 79% van de totale oppervlakte 
 

8. Welke dieren worden omgetoverd in paarden voor de koets van Assepoester? 
□ muizen 

□ ratten 
□ katten 

 
9. Hoe hoog kan een giraf worden? 

□ 4,5 meter 
□ 5,5 meter 

□ 6,5 meter 
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