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Vier de winter is een inspirerend magazine bij het 
Nederlands Dagblad. Mooie verhalen, veel pagina’s 
met leuke weetjes of tips en maar liefst 14 pagina’s 
met puzzels voor jong en oud brengen u in de sfeer 
van de winter.
Dit is de laatste in een serie van vier magazines over 
lente, zomer, herfst en winter, die in 2018 zijn ver-
schenen. Wilt u nog een exemplaar van de eerder 
verschenen magazines ontvangen? Mail dan naar: 
magazine@nd.nl
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Extra! Puzzelpagina’s, met gezellige puzzels 
voor jong en oud op de pagina’s 71 t/m 89.

Kijk ook op pagina 92 en 93 welke prijzen 
er te winnen zijn!

ervaar de 
BeLTIeS! 
LUXerY
LOdGe

Al 70 jaar een goed vakantieadres! 

Boek nu op De Kleine Belties!

Midden in het mooie Overijsselse Vechtdal ligt vakantiepark 
“De Kleine Belties”. Een gezellig familiepark waar tijdens de 
schoolvakanties volop activiteiten zijn voor het hele gezin.  
In het voor- en naseizoen is het ook de ideale plek voor de 

55 plussers en jonge gezinnen. 

Op het Bospark zijn we eind 2018 gestart met het plaatsen 
en verkopen van luxe chalets. Deze chalets staan midden in 
de prachtige Overijsselse natuur en zijn compleet ingericht. 

De verkoop hiervan is gestart, meer informatie hierover vindt 
u op onze website: www.kleinebeltiesbospark.nl

Christelijke signatuur en unieke sfeer
vakantie ervaring sinds 1948
FAMILIEPark met veel voorzieningen
Dicht bij het centrum van Hardenberg
Bossen en de Vecht dichtbij
Vechtdalse gastvrijheid
Prima verhuur mogelijkheden
Overdekt zwembad met glijbaan en whirlpool
Ruime kavels midden in natuur

• STACARAVANS • CHALETS • KAMPEREN • BUNGALOWS • FAMILIEHUIZEN
RHEEZERWEG 79 HARDENBERG TEL. 0523-26 13 03 WWW.KLEINEBELTIES.NL 

NIEUW  
BOSPARK 

CHALETS MET  
OVERDEKT 
TERRAS
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Puzzel mee
Analfabeet
Bijbelstudie
Dankbaar
Evangelie
Gemeenschap
Gemeenten
Iedereen
Jubileum
Kerk

Liefde
Mensen
Philip
Project
Schrijven
Studie
Training
Verspreiding

Bible League streeft naar een wereld waarin iedereen 
toegang heeft tot de Bijbel. Omdat het kennen van 
Jezus Christus mensenlevens verandert. 
Bible League ondersteunt daarom lokale kerken door 
te voorzien in Bijbels, studiemateriaal en training.

www.bibleleague.nl 

en win!

Oplossing

v s b m t u l i e f d e

e a i e d e r e e n d i

r n j n e m s t u d i e

s a b s c h r i j v e n

p l e e t r a i n i n g

r f l n j u b i l e u m

e a s g e m e e n t e n

i b t a t e g r k e r k

d e u i a n p h i l i p

i e d d a n k b a a r a

n t i v l p r o j e c t

g g e m e e n s c h a p

 

Laat je oplossing vóór 
 14 januari achter op   

bibleleague. nl/puzzel
en maak kans op leuke  

prijzen zoals een
ecologische goodiebag.
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Als we het over leuke winteractiviteiten hebben dan mag 
schaatsen natuurlijk niet ontbreken. Op onderstaande ijsbanen 
kun je in de winter altijd schaatsen, of het nu vriest of dooit.

Alkmaar: “De Meent”,
Terborchlaan 301, 1816 MH
www.demeentalkmaar.nl

Amsterdam: “Jaap Edenbaan”,
Radioweg 64, 1098 NJ
www.jaapeden.nl

Breda: Kunstijsbaan Breda,
Terheydenseweg 506, 4826 AB
www.optisport.nl/schaatsbaan-
breda

Biddinghuizen: FlevOnice,
Strandgaperweg 20, 8256 PZ
www.flevonice.nl

Den Haag: De Uithof,
Jaap Edenweg 10, 2544 NL
www.deuithof.nl

Deventer: De Scheg,
Piet van Donkplein 1, 7422 LW
www.scheg.nl

Dordrecht: Sportboulevard
Fanny Blankers-Koenweg 10,  
3318 AX
www.optisport.nl/dordrecht

Dronten: Leisure World,
Het Zwarte Water 25, 8253 PD
www.leisureworld.nl/ijsbaan/

Eindhoven: IJssportcentrum
Eindhoven, 
Antoon Coolenlaan 3, 5644 RX
www.ijssportcentrum.nl

Enschede: IJsbaan Twente,
Coolsseum 90, 7521 PT
www.ijsbaan-twente.nl

Geleen: Glanerbrook,
Kummenaedestraat 45, 6165 BT
www.laco.eu

Groningen: Sportcentrum
Kardinge, 
Kardingerplein 1, 9735 AA
www.sport050.nl

Haarlem: IJsbaan Haarlem,
IJsbaanlaan 2, 2024 AV
www. ijsbaanhaarlem.nl

Heerenveen: Thialf,  
Pim Mulierlaan 1, 8443 DA
www.thialf.nl

‘s-Hertogenbosch: Sportiom,
Victorialaan 10, 5213 JE
www.sportiom.nl

Hoorn: De Westfries,
Westfriese Parkweg 5, 1625 MA
www.optisport.nl/westfries

Leeuwarden: Elfstedenhal,
Fryslanplein 1, 8914 BZ
www.elfstedenhal.frl

Leiden: Schaatshal Leiden,
Vondellaan 41, 2332 AA
www.schaatshalleiden.nl

Nijmegen: Travium, 
Rosenburgweg 2, 6537TM
www.travium.nl

Tilburg: Ireen Wüst IJsbaan,
Curlingstraat 15, 5022 DZ
www.ijsclubtilburg.nl/ireen-wust-
ijsbaan

Utrecht: De Vechtstebanen,
Mississippidreef 151, 3565 CE
www.vechtsebanen.nl

Zoetermeer: Silverdome,
Van der Hagenstraat 20, 2722 NT
www.silverdome.nl

Schaatsbanen
in Nederland

ook bij jou 
in de buurt

SAMENSTELLING: INGRID VAN DE KAMP



Slimme Nederlandse uitvinding zorgt 
voor een warmere, energiezuinige vloer
en voor de oplossing van veel vochtproblemen 

ANDERE TECHNIEK, BETER ISOLEREND EFFECT
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte door uitstraling naar de kruipruimte bodem 
en fundering. Andere soorten isolatie, zoals wol, purschuim en EPS (polystyreen) 
remmen wel de warmtestroom maar doen niets aan het uitstralende effect. 
Daardoor blijft 24 uur per dag warmte aan de onderkant weglekken. Zes actieve 
oppervlakken van het TONZON Thermoskussen reduceren de warmtestraling tot 
vrijwel nul. Het resultaat is een warmere vloer bij een lagere luchttemperatuur. 
Meer comfort met minder energieverbruik.

SCHONE GEURLOZE KRUIPRUIMTE 
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en niet meer van 
deze tijd. Door een onderdruk wordt constant vochtige lucht uit de kruipruimte 
de woning ingezogen. Dit vocht verergert eventuele vocht problemen en moet 
door ventilatie weer worden afgevoerd. Dit kost energie en daar willen we juist zo 
weinig mogelijk van gebruiken. TONZON Bodem folie stopt de verdamping van 
vocht uit de bodem, remt het vrijkomen van schadelijk radongas en zorgt zo voor 
een schone, geurloze kruipruimte. Een duurzame aanpak. De Bodem folie 
is volledig recyclebaar. 

“Uw stook seizoen wordt korter zodat uw cv-ketel 
langer meegaat en minder hard hoeft te branden. 

Dit verlengt de levensduur van uw cv-ketel.”

SLIM ENERGIE 
BESPAREN
MET TONZON 
VLOERISOLATIE
Vloerisolatie met TONZON 
Thermoskussens en Bodemfolie 
legt de basis voor een comforta-
bele, gezonde en energie zuinige 
woning. Uw stook seizoen wordt 
korter zodat uw cv-ketel langer 
meegaat en minder hard hoeft 
te branden. Dit verlengt de 
levensduur van uw cv-ketel. 
TONZON slimme isolatie-op-
lossingen voor klimaat effectief 
verduurzamen, stopt warmtelekken, 
verlaagt energiekosten en is direct 
voelbaar in het comfort.

VERLENG DE 

LEVENSDUUR 
VAN UW 

CV-KETEL 
MET TONZON

TONZON.NL

25-18-190_TonZon_VierDeWinter_211x296_2.indd   1 09-11-18   14:54

7Vier de winter  •  jaargang 1 / nummer 4

TEKST: CHRISTEL RENGERS, KIIND MAGAZINE 
BEELD: CATHELIJNE VAN DEN BERCKEN

Creatief met ijs
op bevroren       dagenDe winter is een tijd waarin de natuur 

verstilt en het buiten allemaal wat kaler 
wordt. De natuur beschermt zich tegen 
de vrieskou en trekt zich terug om straks 
in de lente uitbundig met haar prachtige 
kleuren te strooien. Als je goed kijkt, 
zijn er nog wel kleuren te vinden zoals 
rode besjes, evergreens zoals klimop, 
verdwaalde kastanjes of gedroogde 
bloemen. Hier kun je in combinatie met 
vrieskou heel mooie dingen mee doen.

Schatten zoeken  
Tijdens een frisse winterwandeling kun je deze 
kleuren van de winter verzamelen om daarna 
samen binnen weer op temperatuur te komen met 
een warm drankje. Leg vervolgens de gevonden 
schatten op tafel, bij voorkeur soort bij soort, zodat 
goed te zien is wat er allemaal is. Zoek een tulband 
of bakvorm, zoals een hartje of cirkel en laat je 
kindje deze vullen met de gevonden schatten. Voor 
een extra mooi effect kun je er plakjes sinaasappel 
bij doen, maar ook dennenappels, walnoten, eikels 
of bloemen werken goed. Giet de bak of tulband 
vervolgens samen vol met gekookt water. Kook je 
het water niet dan wordt het troebel. Heb je voor 
een bak gekozen hang er dan een touwtje in, zodat 
deze vast vriest.  

IJskrans of ijshanger 
Leg de bak of tulband vervolgens buiten op 
de tafel en laat het minstens twee nachtjes 
staan. Tussendoor kijk je af en toe of het water 
al bevroren is. Neem de bak of tulband mee 
naar binnen en houd hem even onder de kraan. 
Hierdoor laat het ijs los et voilá: je hebt een 
prachtig gekleurde ijskrans of ijshanger gevuld 
met natuurlijke materialen. Hang deze buiten in 
de tuin aan een touwtje.



99Vier de winter •  jaargang 1 / nummer 4

De carrière van schaatser Hein Vergeer 
(57) laat zich het best omschrijven met het 
sportcliché van hoge pieken en diepe dalen. 

Twee jaar nadat hij in 1986 tot wereldkampioen 
werd gekroond, viel zijn droom in duigen. Het 

waren soms pijnlijke, maar waardevolle lessen. 
En als het kwik begint te dalen, worden de 

ijzers gewoon weer uit het vet gehaald. Want 
eens een schaatser, altijd een schaatser.  

TEKST: AUKE VAN EIJSDEN   BEELD: STEPHAN TELLIER, PIXABAY, ANP

Als u even uw ogen sluit en terugdenkt aan 
uw schaatscarrière, welk moment springt 
er dan uit?

‘Het Wereldkampioenschap van 1986, in het Duitse 
Inzell. Daar klopte alles. Het was heerlijk weer. De 
zon scheen, het was ijskoud en de tribune zat bom-
vol met Nederlanders, zo’n achtduizend man. De 
strijd was hevig tussen mij en de Rus Oleg Bozjev. 
Er werd keihard gereden en ik won. Dat moet ook 
voor het schaatspubliek een prachtige wedstrijd 
zijn geweest.’

Hoe voelt het als 8000 man voor je staat te jui-
chen?
‘Daar ben je niet zo mee bezig. Dat klinkt misschien 
vreemd, maar als je het publiek hoort, zit het vaak 
niet goed. Dan zit je niet lekker in je vel en hoor 
je altijd precies de toeschouwer die achter op de 

tribune zit en iets lelijks naar je roept. Als je heel 
geconcentreerd bezig bent, hoor je dat niet. Na 
afloop natuurlijk wel, dat is geweldig. Ik heb altijd 
enorm van het publiek genoten.’

U heeft negen gouden medailles gewonnen. 
Hangt u ze nog weleens om uw nek, gewoon, om 
het gevoel weer even terug te krijgen?
‘Ik heb geen idee waar mijn medailles zijn.’

Dat meent u niet!
‘Ja, haha, ik zou het echt niet weten. Ik denk dat ze 
ergens op zolder liggen. Maar waar precies? Geen 
idee. Ik heb ook een heleboel bekers gewonnen, 
die heb ik allemaal weggedaan. Op het moment 
dat je ‘m krijgt, is het mooi hoor. Met zo’n bloe-
menkrans erbij, en het volkslied. Maar ik ga zulke 
prijzen niet later nog eens opzoeken om ernaar te 

'Op het ijs zie je pas echt 
hoe mooi Nederland is'

Ex-schaatser Hein Vergeer won  
negen gouden medailles

T1Antwoordstrook       GRATIS THUISADVIES DOOR HEEL NEDERLAND
    JA, stuur mij de gratis uitgebreide comfortgids over:      comfortdouche         mobiliteit         zit- en slaapcomfort
    JA, ik wil graag gratis en vrijblijvend thuisadvies over:   comfortdouche         mobiliteit         zit- en slaapcomfort

Opsturen naar: 
Antwoordnummer 80762 
8076 ZZ  Elspeet
(Postzegel niet nodig)

Naam  .....................................................................................................................................................

Geboortedatum   ......................................................................................................................

E-mail  .....................................................................................................................................................  

Telefoonnummer .....................................................................................................................

Adres   ......................................................................................................................................................

woonplaats   .....................................................................................................................................

Postcode &

Leeuwarden Zwettestraat 20 (De Tijd Wonen)
(Binnenkort geopend)

Noordwijkerhout Smederij 2 (Turk & Roof)

Den Haag Loosduinse Hoofdstraat 315 (Offers Woonideeën)

Waddinxveen Brugweg 2 (Gouwe Meubel) 

Moergestel De Sonman 20 (PVS meubelen)

SCOOTMOBIELEN
VANAF € 795,-

SENIORENBEDDEN
1 OF 2 PERSOONS BED

DIVERSE KLEUREN - UITRIJDBAAR

STA-OP FAUTEUILS 
VANAF € 545,-

BEDLIFT MAX
GESCHIKT VOOR THUISZORG 

PAST IN BESTAAND 1 OF 2 PERSOONS BED

VAN ONVEILIG BAD OF DOUCHE 

NAAR VEILIGE COMFORT  DOUCHE

✔ SCOOTMOBIELEN

✔ VERPLEEGBEDDEN

✔ ROLLATORS

✔ STA-OP FAUTEUILS

✔ SENIORENBEDDEN

✔ TRAPLIFTEN

✔ COMFORTDOUCHES

✔ KLEINE HULPMIDDELEN

MEER WETEN?
BEL (085) 40 16 594 OF BEZOEK
MAXWELZIJNSWINKEL.NL

Comfortdouche Georgia
nu al vanaf € 2995,- *
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Al leverbaar
binnen 2 weken
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SCOOTMOBIELEN
VANAF € 795,-

SENIORENBEDDEN
1 OF 2 PERSOONS BED

DIVERSE KLEUREN - UITRIJDBAAR

STA-OP FAUTEUILS 
VANAF € 545,-

BEDLIFT MAX
GESCHIKT VOOR THUISZORG 

PAST IN BESTAAND 1 OF 2 PERSOONS BED

VAN ONVEILIG BAD OF DOUCHE 

NAAR VEILIGE COMFORT  DOUCHE

✔ SCOOTMOBIELEN

✔ VERPLEEGBEDDEN

✔ ROLLATORS

✔ STA-OP FAUTEUILS

✔ SENIORENBEDDEN

✔ TRAPLIFTEN

✔ COMFORTDOUCHES
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MEER WETEN?
BEL (085) 40 16 594 OF BEZOEK
MAXWELZIJNSWINKEL.NL

Niet geldig in combinatie met andere acties en geldig t/m 31 december 2018. * prijs incl. lage wanden, douchevloer, vaste glaswand en douchegarnituur. Excl. accessoires. 

Montage in
1 dag

Incl.
douchegarnituur

Wilt u een grati s adviesgesprek
met een van onze adviseurs?
Bel 085 - 40 16 594 of
vraag de grati s comfortgids aan op 
www.maxwelzijnswinkel.nl

Wilt u een grati s adviesgesprek
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Bezoek onze nieuwe 

showroom in Elspeet

€ 2995,-*

Speciaal voor lezers van het ND 50% korti ng op
het matras bij aankoop van een ledikant met latt enbodem

showroom in Elspeet

Elspeet Staverdenseweg 17 (MAX welzijnswinkel)

   Noordwijkerhout Smederij 2 (Turk & Roof)

 Den Haag Loosduinse Hoofdstraat 315 (Off ers Woonideeën)

  Waddinxveen Brugweg 2 (Gouwe Meubel)

   Moergestel De Sonman 20 (PVS meubelen)
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kijken. Ik vind het altijd heel grappig om te zien dat 
andere mensen nog steeds met hun oude medail-
les aankomen. Prima hoor, maar daar heb ik hele-
maal geen behoefte aan.’

Het ging u niet altijd voor de wind. Vlak voor de 
Olympische Spelen van 1988 in Calgary, Canada, 
raakte u geblesseerd aan uw linkerbeen.
‘Gaan we het daarover hebben?’

Toch wel even, ja. Vindt u het lastig om daarop te-
rug te blikken?
‘Over die blessure is al zoveel geschreven. Ik wil 
niet als iemand te boek staan die daar altijd over 
loopt te zeuren. Maar ik vind het niet lastig om er-
over te praten. Ik had me voor de Spelen gespecia-
liseerd op de 1500 meter. Daar wilde ik eerste wor-
den, maar ik eindigde als 27e. Ik heb daar natuurlijk 
vreselijk van gebaald.’

U bent nu actief als 
motivator. Wat houdt 
dat in?
‘Ik probeer mensen 
een spiegel voor te 
houden, zodat ze ge-
motiveerd aan de slag 
kunnen gaan met hun 
werk. Hoe zorg je er-
voor dat mensen op-
timaal rendement uit 
zichzelf halen? Wat is daarvoor nodig? Volgens mij 
heeft het te maken met positiviteit. Ik geef daar 
presentaties over, maar ga bijvoorbeeld ook spor-
ten met mensen. En ik ga erover in gesprek, want 
een gebrek aan motivatie komt vaak voort uit een 
gebrek aan communicatie.’

Wat zou u tegen de Hein Vergeer hebben gezegd 
die met een blessure aan de start stond?
‘Ik zou hem hebben aangeraden op zoek te gaan 
naar zijn eigen gevoel. Sporters weten vaak heel 
goed wat er met ze aan de hand is. Toen ik op de 
ochtend van de 1500 meter opstond, wist ik dat ik 
niet zou winnen. Maar ja, je gaat toch. Zo eigenwijs 
ben ik ook wel weer. In mijn achterhoofd wist ik 
echter precies wat er zou gebeuren. Dat heeft mij 
enorm geholpen om het verlies te kunnen relati-
veren. Je ziet vaak dat mensen falen en daardoor 
een enorme mentale klap krijgen. Als sporters be-

ter luisteren naar hun eigen lichaam, kunnen ze de 
gevolgen veel sneller verwerken.’

Wat doet u verder in het dagelijks leven?
‘Ik heb ooit meegedaan als coach bij het televi-
sieprogramma De Afvallers XXL. Sindsdien houd 
ik me bezig met een gezonde levensstijl. Ik ben 
bijvoorbeeld ambassadeur van EuropeActive, een 
club die in heel Europa de belangen behartigt 
van alle grote sportschoolketens. Hoe zorgen we 
ervoor dat mensen meer gaan bewegen en, ook 
heel belangrijk, opletten met eten? Heel veel ziek-
tes ontstaan namelijk door verkeerd voedsel. Onze 
maatschappij is reactief in plaats van preventief. 
Leuk dat iedereen later een rollator kan krijgen, 
maar als mensen eens wat meer krachttraining 
zouden doen, meer zouden bewegen en gezonder 
gaan eten, dan heb je er niet zoveel nodig.’

Hoe blijft u zelf ge-
zond?
‘Ik sport minimaal vier 
keer in de week; meest-
al ga ik drie keer naar 
de sportschool en een 
keer hardlopen. Er zijn 
ook weken bij dat ik wel 
zes keer sport. Nooit 
langer dan een uur 
overigens, dat hoeft 
niet meer van mijzelf. 

Ik sport om fit te blijven en mijn spieren op kracht 
te houden. Gewoon goed voor je lichaam zorgen 
dus.’

Zouden mensen met een ongezonde levensstijl 
meer moeten betalen voor hun zorgverzekering?
‘Ik geloof niet in straffen, maar in belonen. Wat mij 
betreft gaan mensen die gezond leven minder be-
talen. Je brengt je auto om de zoveel tijd naar de 
garage om te kijken of alles nog klopt. Bij ons li-
chaam komen we pas in actie als we iets mankeren 
– voilà, de reactieve maatschappij. Misschien zijn 
zulke apk-keuringen ook voor het lichaam nodig. 
Dan kun je voordeel geven aan mensen die wél 
hun best doen gezond te leven. Op zo’n plan komt 
natuurlijk kritiek: ja, maar privacy dan … Dan denk 
ik: ja, maar gezondheid dan? En als je zo’n keuring 
echt niet wilt: prima, dan blijf je gewoon meer be-
talen.’

Dat is een onpraktisch voorstel, zo aan de voor-
avond van de feestdagen.
‘Je mag echt wel plezier beleven. En als daar zo nu 
en dan een lekkere maaltijd bij hoort, prima. Dat 
doe ik zelf ook. Op kerstavond kom ik altijd met een 
groep vrienden bij elkaar. Dan hebben we het ge-
zellig en eten we echt niet alleen gezonde dingen.’

Is gezelligheid belangrijk voor u?
‘Ja, ik ben echt een gezelschapsmens. Ik ben ge-
lukkig getrouwd en heb twee dochters. De jongste 
woont op dit moment in Melbourne, dus die zie 
ik niet vaak. De oudste woont in Amsterdam, en 
die heeft ook haar eigen leven. Maar als het even 
kan, zoeken we elkaar op. Dat vind ik belangrijk. Ik 
ben ook degene die op 6 december de kerstboom 
al optuigt. Mijn vrouw heeft zoiets van: je doet je 

best maar. Ik vind het echt een enorm gezellige 
tijd. Leuk om met een goed wijntje en lekker eten 
te praten over het leven. Heerlijk.’

Is de winter voor u onlosmakelijk verbonden met 
schaatsen?
‘Dat geldt voor iedere schaatser, denk ik. Als het 
gaat vriezen, voel je al de adrenaline. Ik mag ook 
nog graag tochten maken. Kleintjes, die grote 
lukken niet vanwege mijn blessure. Maar met een 
mannetje of twintig lekker het ijs op, daar geniet 
ik enorm van. Je komt dan op plekken waar je nor-
maal niet komt. Ergens op een boerenslootje bij-
voorbeeld, midden in de polder. Op het ijs zie je 
pas echt hoe mooi Nederland is. Koek en zopie on-
derweg, prachtig toch? Je ziet hele families op het 
ijs. Dat is echt Nederland.’  ●

‘Als het gaat 
vriezen, 

voel je al de 
adrenaline.’

'Ik heb geen idee 
waar mijn  

medailles zijn.'
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WK schaatsen heren allround 

1986. Wereldkampioen Hein Ver-

geer wordt na de officiële huldiging 

op de schouders genomen door 

de Sovjet-rijders Viktor Shaserin, 

die in het algemeen klassement 

als derde eindigde en Oleg Bogiev 

(rechts) die de tweede plaats be-

zette in het eindklassement.

Wereldkampioen all-
roundschaatsen Hein 
Vergeer gaat in 1986 
op Schiphol bij zijn 
terugkeer uit Inzell 
op de schouders van 
supporters.

De Nederlandse schaatsselectie 
voor de Olympische Winterspe-
len 1988. V.l.n.r. achteraan: Leo 
Visser, Christine Aaftink,  Herbert 
Dijkstra, Menno Boelsma, Jan 
Ykema en Gerard Kemkers.  
Vooraan: Marieke Stam, Ingrid 
Haringa, Ingrid Paul, Yvonne van 
Gennip en Hein Vergeer.



Vermogensbeheer vraagt om een weloverwogen balans tussen veiligheid,  flexibiliteit 
en rendement.
Zeker als het een kapitaal van minstens € 100.000 betreft. Van Dam, Van Dam & 

Verkade biedt haar klanten een vast en gegarandeerd rendement van 3%. Dit aantrekkelijke 
rendement kan zij bieden door te beleggen in goed, gunstig gelegen en optimaal verhuurd 
commercieel vastgoed op goede, gewilde locaties in Duitsland, Nederland en de V.S.

Contact
Bent u op zoek naar een ideale combinatie van veiligheid,  flexibiliteit en rendement 
voor uw vermogen?
Vraag dan nadere informatie of maak een voor u vrijblijvende afspraak voor een 
persoonlijke toelichting op de mogelijkheden.

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.
Herengracht 74 | 1051 BR Amsterdam | 
020 - 48 96 500
info@vandamvandamverkade.com
www.vandamvandamverkade.com

uw vermogen verdient
• veiligheid  • flexibiliteit  • vast rendement van 3%

Veilig
Uniek

Flexibel
Persoonlijk

Gegarandeerd
Ruime ervaring

Unieke zekerheid
Sterke portefeuille

Persoonlijk betrokken
Maximaal klantgericht

10% TOT 70% KORTING!

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP
RIKKOERT SILVERHUYS

INRUIL VAN OUD GOUD EN ZILVER MOGELIJK. BIJ BESTEDING ONTVANGT U 20% EXTRA!

ZILVER MOGELIJK. 
ZILVER MOGELIJK. BIJ BESTEDING 

BIJ BESTEDING ONTVANGT U 
ONTVANGT U 20% EXTRA!
20% EXTRA!

5000

OCCASION 

SIERADEN

VOOR MINDER DAN 

DE HELFT VAN DE 

NIEUWPRIJS!

10% TOT 70% KORTING!

NIEUWPRIJS!
NIEUWPRIJS!

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

van  € 179,- 

voor € 107,-

ZILVEREN 
SLAVENARMBAND 
MET GOLFMOTIEF    

ZILVEREN TI SENTO RING 
MET ZWARTE ZIRKONIA 
van  € 195,- 
voor € 98,-

DOUBLÉ FREDERIQUE 
CONSTANT HEREN-
HORLOGE
Mechanisch en
automatisch uurwerk   
van  € 995,- 
voor € 695,-

ENKELE VAN ONZE DUIZENDEN AANBIEDINGEN:

Haven 1-3 • Schoonhoven
T (0182) 38 26 51

E info@rikkoert.nl
I www.rikkoert.nl

BEZOEK ONZE WINKEL OF KIJK OP RIKKOERT.NL

van  € 179,- 

voor € 107,-

MET GOLFMOTIEF    

BEZOEK ONZE WINKEL OF KIJK OP RIKKOERT.NL

DOUBL

SLAVENARMBAND 

FEESTELIJKE WITGOUDEN ENTOURAGERING
MET DIAMANT 1.55 CT.      
(nieuwprijs � € 5.850,-)
occasionprijs € 3.499,-
voor €  2.449,-

(nieuwprijs � € 5.950,-)
occasionprijs € 3.495,-
voor €  2.446,-

GEEL MET WITGOUDEN 
COLLIER MET 
DIAMANT 0.45 CT. 

ENKELE VAN ONZE DUIZENDEN AANBIEDINGEN:
FEESTELIJKE WITGOUDEN ENTOURAGERING
MET DIAMANT 1.55 CT.      

(nieuwprijs � 

DIAMANT 0.45 CT. 

DE MOOISTE NIEUWE EN OCCASION 
GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN 

VAN O.A.  ZINZI EN TI SENTO, HORLOGES VAN O.A. 
GUESS, PULSAR, SEIKO, ROLEX, ICE WATCH EN 

(ANTIEK) ZILVERWERK VOOR BIJZONDERE PRIJZEN.

Vogeltaart

Hoe maak je de vogeltaart? 
• Smelt een kilo ongebruikt frituurvet in een pan 

tot het vloeibaar is en voeg het vogelzaad toe. 
Roer het geheel goed door.

• Laat het mengsel een klein beetje afkoelen 
zodat het vogelzaad straks niet meteen naar de 
bodem zakt.

• Giet het mengsel daarna in de vorm en laat 
het geheel goed hard worden. Dit kan ook in 
de vriezer. Of in de kelder of een andere koele 
plek.

• Is de taart hard? Haal de vogeltaart dan uit 
de vorm en stort deze op een ondergrond, 
bijvoorbeeld een mooie schaal of een houten 
plank. Laat eventueel de warme kraan over de 
vorm lopen of zet de vorm 20 seconden in een 
wasbak met heet water, zodat de taart beter 
loskomt.

• Versieren maar! Te beginnen met toefjes 
‘slagroom’. Smelt een beetje frituurvet en blijf 
roeren totdat het tot slagroomdikte is gestold. 
Blijf roeren, anders ontstaan er klonten. Doe 
het gestolde vet in een spuitzak en spuit mooie 
rozetjes op de taart.

• Garneer met verschillende decoratiemateria-
len, zodat het een echt feestmaal wordt voor 
de vogels.

Variatietips 
• Bouw de taart laag voor laag op met steeds 

ander vogelvoer. De ene laag moet wel gestold 
zijn voor je de volgende laag toevoegt.

• Je kunt ook cupcakes maken in plaats van een 
taart, of andere leuke vormpjes.

Wat heb je allemaal nodig voor deze vogeltaart? 
• Een kilo ongebruikt frituurvet
• 500 gram vogelzaad
• Kleine tulband vorm
• Voor de garnering nog wat extra ongebruikt 

frituurvet

• Decoratiemateriaal zoals: gekleurde bessen, 
pinda’s (ongezouten, gepelde/ongepelde), 
walnoten, rozenbottels, rozijnen of krenten, 
dennenappels, zonnebloempitten.

TEKST EN BEELD: WWW.HAPPYSTEKKIE.NL 
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Stuur je kleurplaat voor 18 januari 2019 naar: 

Nederlands Dagblad t.a.v. Magazine Vier, Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort

en wie weet win je een leuke prijs!

Kleurplaat (jeugd)

Naam:  

Leeftijd:   

Adres:  

Postcode:  Woonplaats:

E-mail:  

✁

 www.gerdahiemstra.nl • rustboekjes.yurls.net

Word lid voor 10,- per jaar

eo.nl/wordlid

Samen 
vertellen we 
het verhaalhet verhaal

EO_Kerstcampagne_Opa_Adv205x290_V0_1.indd   1 14-11-18   17:20
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 Maakthoogtepunten     compleet!
 Maakt Maakthoogtepuntenhoogtepunten     compleet!     compleet!     compleet
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!     compleet!     compleet
 Maakthoogtepunten     compleet!
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Bijbelleesrooster
voor de laatste twee weken van Anno Domini 2018 

(16 december t/m 31 december)

TEKSTEN ZIJN GEKOZEN UIT DE NIEUWE BIJBELVERTALING
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16 december
Lucas 1:5-25

Aankondiging Johannes

17 december
Lucas 1:26-38

Aankondiging Jezus

18 december
Mattheus 1:18-25

Jezus’ afkomst

19 december
Lucas 1:39-56

Maria en Elisabet

20 december
Lucas 1:57-80

Geboorte van Johannes 

21 december
Lucas 2:1-21

Geboorte van Jezus

22 december
Mattheus 2:1-12

De magiërs en Herodes

23 december
Mattheus 2:13-23
Vlucht naar Egypte

24 december
Johannes 1:1-18

Het Woord is mens geworden

25 december
Jesaja 9:1-6

Een kind is ons geboren

26 december
Lucas 2:22-32

Jezus’ toewijding

27 december
Jesaja 53:1-12

De reden van Jezus’ komst

28 december
1 Johannes 5:1-21

Onze toekomst door Jezus

29 december
Johannes 8:21-36
Jezus in de hemel

30 december
1 Petrus 1:13-25
Het nieuwe leven

31 december
Jacobus 1:2-12

Geloof en standvastigheid



Zingen uit volle 
borst voor de  
perfecte  opname 
Nederland Zingt is misschien wel het 
bekendste programma van de EO. Acht à 
negen keer per jaar vinden er opnames 
plaats in prachtige kerken door het hele land. 
Eindredacteur Albert-Jan Schol is er altijd bij. 
‘Muziek raakt ons zo in onze ziel, dat ik ervan 
overtuigd ben dat het ons gegeven is.’

TEKST: LINDA STELMA  BEELD: SJAAK VERBOOM

Achter de schermen bij Nederland Zingt

‘Stilte in de kerk’, roept producer Sjoek Nut-
ma. ‘5,4,3,2 …’ Looft alle volken prijst de 
Heer, klinkt het dan luid en adembene-

mend door de sfeervolle Martinikerk in Bolsward. 
Het zijn de zekere en duidelijke stemmen van de 
honderdvijftig leden van twee mannenkoren die 
onder leiding staan van Minne Veldman. Ze wor-
den begeleid door piano en orgel. ‘We zijn met 
heel veel, dus je hoeft er geen schepje bovenop 
te doen’, spreekt Veldman de mannen toe. ‘Als je 
zachtjes zingt, ziet de camera je ook wel.’ Nu kan 
de dirigent zijn zangers nog bijsturen met woor-
den. Het is midden op de dag en in de Friese kerk 
worden de voorbereidingen getroffen voor de 
tv-opname van vanavond van Nederland Zingt. En 
weer zet Nederland-Zingt-organist Martin Zonnen-
berg de eerste klanken van de psalm in.’

Eindredacteur Albert-Jan Schol arriveert tegen een 
uur of vier in de middag. ‘Er loopt hier een manne-
tje of vijftig aan personeel rond, als je de vrijwilli-
gers meetelt. Er zijn mensen die de regie hebben, 

cameramensen, een groep die het licht verzorgt, 
geluidsmedewerkers, producers, redacteuren en 
vrijwilligers.’ Schol is al zo’n vier jaar eindredacteur 
van het programma. ‘Nederland Zingt is samen 
zingen, samen geloven.’ Een halfjaar voor een op-
name is de redactie al druk met de voorbereidin-
gen. Mogelijke opnamelocaties (vaak monumenta-
le kerken) worden bezocht, koren en muzikanten 
worden uitgenodigd en liederen worden uitge-
zocht. ‘De liederen die we uitkiezen worden in de 
volle breedte van de kerken gezongen. We willen 
aan blijven sluiten bij de liederen die op zondag-
ochtend in de kerken te horen zijn.’

Het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor en 
Mannenkoor ’t Vechtdal krijgen even pauze. In de 
kerk wordt ondertussen hard doorgewerkt om de 
opname van die avond zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Een man gaat met de ‘genie’, een soort 
lift, omhoog om de lampen bij te stellen. De flyline, 
de kabel waarover een camera glijdt, wordt ge-
test. Mannen en een enkele vrouw lopen rond met 
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klinkt, ‘Mijn hart is Heer in u gerust’. Er worden 
nog meer stoelen bijgezet. ‘Meestal komt 10 tot 
20 procent van de mensen die zich hebben opge-
geven niet opdagen’, zegt producer Sjoek Nutma 
even later. Hij staat voor in de kerk. ‘Maar hier in 
Friesland had ik beter moeten weten. “Als wij een 
afspraak maken, dan komen we”, zei iemand al.’ 
Hij bereidt de mensen voor op de opname. ‘Het 
klonk prachtig en ontroerde ook. Neem nu even 
de tijd om te hoesten’, zegt hij vervolgens. En hij 
heeft nog meer aanwijzingen: ‘Kijk nooit in de ca-
mera’, ‘Moffel uw jas en tas weg achter uw stoel’ 
en ‘Vouw uw boekje niet dubbel’. Hij wenst de be-
zoekers een goede avond toe. ‘Geniet van de zang 
en geniet van de samenzang.’ Hij leest een stuk uit 
Filippenzen 4 over de ‘vrede die alle verstand te 
boven gaat’. ‘Dat hopen we vanavond te ervaren.’ 
En dan is het écht tijd voor de opname. Jong en 

oud zingt, de muzikanten spelen en de camera’s 
snorren. 

Voor Albert-Jan Schol is de opname een soort rust-
moment. Hij kan nu niets anders doen dan meezin-
gen. De opnames verwerken tot mooie tv-beelden 
komt later wel. ‘Een opname is echt perfect als 
mensen uit hun hart en uit volle borst kunnen zin-
gen’, nuanceert Schol het geheel. ‘Als ze dan een 
inzetje missen, is dat niet zo erg.’ Het werk dat hij 
doet, past bij hem. ‘Ik houd van muziek en ik houd 
van geestelijke of christelijke muziek. Geloven is 
voor mij zoeken naar een balans tussen gevoel en 
verstand. Met muziek heb je die worsteling niet. 
Muziek raakt ons zo in onze ziel dat ik ervan over-
tuigd ben dat het ons gegeven is. Het is een taal 
die bedoeld is om te loven en te prijzen. Ik prijs 
mezelf gelukkig dat ik dit werk mag doen.’  ●

portofoons en overal zijn snoeren en rollen tape te 
zien. Op het toilet fatsoeneren vrouwen in mooie, 
zwarte jurken hun haren. Op een tafel staan papie-
ren koffiebekertjes klaar. De sfeer is gemoedelijk. 

Hans (72) en Sonja (72) Dronkert uit Montfoort 
zijn achter in de monumentale kerk in de weer 
met de programmaboekjes. ‘Wij helpen achter de 
schermen’, vertellen ze. ‘We ontvangen de koren, 
zetten kaarsen neer, helpen met opruimen …’ Het 
echtpaar vindt het belangrijk om op deze manier 
te helpen het gedachtegoed van de Evangelische 
Omroep uit te dragen, vertelt Hans. ‘Voor mij is 
het ook evangelisatie’, zegt Sonja. ‘Er komen ook 
vaak mensen uit de buurt even kijken overdag. Ik 
maak dan een praatje met ze. En wat ik ook prettig 
vind, is dat jong talent 
de kans krijgt om mee 
te doen.’ En uiteraard 
houdt het echtpaar van 
zingen. Dat zullen ze 
vanavond ook met vol-
le overtuiging doen.

zeven camera’s
Bolsward kan op deze 
dag niet om Nederland 
Zingt heen. Buiten de 
kerk staat onder ande-
re een groot aggregaat voor alle stroom die nodig 
is. De regiewagen neemt ook veel ruimte in beslag. 
Via een klein trappetje kom je in de wagen. ‘Hier zit 
het geluid’, zegt Schol. ‘Als je echt wilt weten hoe 
de opname klinkt, moet je hier wezen.’ Een man zit 
achter een gigantische hoeveelheid knoppen en 
schuifjes. De ruimte ernaast staat vol met scher-
men. Vanuit verschillende standpunten is te zien 
wat er in de kerk gebeurt. In totaal zijn er zeven ca-
mera’s waarmee continu wordt opgenomen. Om 
het hoekje zit de ‘beeldtechniek’. Vijf mannen zit-
ten en staan in een krappe ruimte. ‘We vergelijken 
continu de camera’s zodat alle opnames dezelfde 
kleur hebben’, vertelt een van hen. Eenmaal buiten 
komt Pascal aangelopen. Hij is lichtontwerper en 
zorgt ervoor dat ‘Nederland Zingt er zo mooi mo-
gelijk uitziet’. Het is duidelijk: een tv-programma 
maken, is specialistisch werk.

Het is zes uur ’s avonds. Voor de ingang van de kerk 
staat al een bescheiden rij van bezoekers terwijl de 

deuren pas om kwart voor zeven opengaan. Geluk-
kig is het droog en niet koud op deze herfstavond. 
Jan Hendrik Mulder (68) uit Stadskanaal staat voor-
aan de rij. Hij komt ‘negen van de tien keer’ naar 
de opnameavonden toe. ‘Ik ga meestal met die 
meneer’, wijst hij naar een man die echt pal voor 
de toegangsdeur staat. ‘Hij is 84 jaar en gaat niet 
meer alleen op pad. Zelf geniet ik ook van de sa-
menzang met het orgel en de akoestiek in de kerk.’ 
Ja, geeft hij toe, hij is er op tijd bij. ‘Meestal zijn we 
er een uur van tevoren. We zijn doodsbenauwd dat 
we geen plek hebben’, zegt hij half schertsend. ‘Zo 
zijn we ook opgevoed he’, zegt de man die naast 
hem staat. ‘Je moet op tijd bij de kerk zijn.’ Mulder 
heeft altijd een vast plekje: ‘Achterin de kerk bij het 
orgel. Ik ben jaloers op Martin Zonnenberg en an-

dere organisten. Ze be-
spelen één instrument 
waar ze alles uit kun-
nen halen. Zelf heb ik 
nooit orgel leren spe-
len, maar als ik later in 
de hemel kom, hoop ik 
dat ik orgel kan spelen.’

touringcar
Even verderop in de rij 
staat een heel gezel-
schap uit Hardenberg. 

Ze zijn met een touringcar naar Bolsward geko-
men. Het zijn onder anderen de vrouwen van de 
mannen uit het Mannenkoor ’t Vechtdal. ‘Als je met 
elkaar voor God zingt, voel je verbondenheid’, zegt 
een vrouw. De sfeer is gemoedelijk in de rij. ‘Heel 
mooi om zo samen te zingen’, zegt een vrouw. Een 
man die naast haar staat zegt gekscherend: ‘Ik 
kom voor Mirjam Bouwman.’ Hij is nog niet uitge-
sproken of de presentatrice wurmt zich samen met 
Henk van Steeg langs de groeiende menigte om 
buiten nog een aankondiging op te nemen voor 
het programma. ‘Hé!’, begroet ze de man met een 
schouderklop; hij komt overduidelijk vaker. Ook 
EO-presentator Henk van Steeg begroet de gasten 
enthousiast met een ‘Goedenavond!’. Exact om 
kwart voor zeven gaan de deuren helemaal open 
en stroomt de kerk vol.

Een halfuur later blijkt dat er niet genoeg zitplek-
ken zijn en worden er extra stoelen aangesleept. 
Ondertussen wordt er al ingezongen. Psalm 108 

Nederland Zingt
Nederland Zingt wordt wekelijks zowel op za-
terdag (19.00 uur, NPO 2) als zondag (9.10 uur, 
NPO 2) uitgezonden. In Bolsward is ook een 
app van het programma gelanceerd. 
De eerste twee uitzendingen van Nederland 
Zingt vanuit Bolsward waren op zaterdag 17 
november en zaterdag 1 december te zien op 
NPO 2. Wanneer de derde aflevering met beel-
den uit Bolsward te zien is, is nog niet bekend.
Nederlandzingt.eo.nl
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‘We zijn 
doodsbenauwd 

dat we geen plek 
hebben.’

Mirjam Bouwman en Henk van Steeg

Albert-Jan Schol (l) in de regiewagen Er wordt met 7 camera’s opgenomen

Tip: Vanavond wordt de advent-special  

van Nederland Zingt uitgezonden.



Lady Bird
‘Het is moeilijk te geloven 
dat deze magische ode aan 
moeders en dochters een 
regiedebuut is.’ (Robin van 
Deutekom)
Regie: Greta Gerwig. Met 
o.a. Saoirse Ronan, Lau-
rie Metcalf en Tracy Letts. 

Speelduur: 94 minuten. Kijkwijzer: vanaf 12 jaar. 
€ 17,99

Phantom Thread
‘Dit is geen film voor wie een 
gezellig verhaal over de En-
gelse modewereld wil zien. 
Het is een bizar, benauwend 
liefdesverhaal. Met opnieuw 
een doorleefde rol van Da-
niel Day-Lewis.’ (Maurice 
Hoogendoorn)

Regie: Paul-Thomas Anderson. Met o.a. Daniel 
Day-Lewis, Vicky Krieps en Lesley Manville. Speel-
duur: 130 minuten. Kijkwijzer: vanaf 12 jaar. € 9,99

Earth: een onverge-
telijke dag
‘De beelden zijn een streling 
voor het oog. Het is werkelijk 
ongelofelijk hoe dicht alle 
dieren op de huid worden ge-
zeten.’ (Jaap-Harm de Jong)
Nederlandse voice-over: 
Thom Hofmann. Speelduur: 

89 minuten. Kijkwijzer: alle leeftijden. € 9,99

I, Tonya
‘In I, Tonya wordt het leven 
van de verguisde kunst-
schaatster Tonya Harding op 
een hilarische en aandoen-
lijke manier geportretteerd.’ 
(Harm Bosma)
Regie: Craig Gillespie. Met 
o.a. Margot Robbie, Sebasti-

an Stan en Allison Janney. Speelduur: 121 minuten. 
Kijkwijzer: vanaf 16 jaar € 14,99 

Three Billboards 
Outside Ebbing, 
Missouri
‘Het verhaal is een bijzon-
dere mix van schrijnend, 
grappig, grof en bij vlagen 
ontroerend.’ (Jaap-Harm de 
Jong)
Regie: Martin McDonagh. Met 

o.a. Frances McDormand, Woody Harrelson en 
Sam Rockwell. Speelduur: 115 minuten. Kijkwijzer: 
vanaf 16 jaar. € 17,99

The Post
‘Het is een schitterende 
film. Met meer dan genoeg 
om over na te praten.’ (Dick 
Schinkelshoek)
Regie: Steven Spielberg. Met 
o.a. Meryl Streep, Tom Hanks 
en Sarah Paulson. Speelduur: 
116 minuten. Kijkwijzer: vanaf 
6 jaar. € 9,99

Filmtips
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Aldura staat al meer dan 85 jaar garant voor maatwerk en wooncomfort, zowel particulier als zakelijk. 

In onze showroom vindt u buiten- en binnenzonwering, horren, rolluiken, terrasoverkappingen en 

garagedeuren van diverse merken. Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij Aldura aan het 

juiste adres. Wij realiseren projecten in heel Nederland. Wat kunnen wij voor u betekenen?

FARADAYSTRAAT 5, ZWOLLE  |  TEL. 038-4656555  |  INFO@ALDURA.NL  |  WWW.ALDURA.NL

KLAAR VOOR DE WINTER?
Vraag in onze showroom naar de acties op onze 

sfeervolle binnenzonwering en isolerende rolluiken!
We maakten een selectie van boeiende films die in 2018 in Nederland in première 
gingen, in het Nederlands Dagblad werden besproken en inmiddels verschenen 
zijn op dvd.

SAMENSTELLING: RIJK GRIFFIOEN

Isle of Dogs
‘Een volstrekt eigenzinnige film. Het verhaal is even onwaarschijnlijk als on-
weerstaanbaar. Een lust voor oog en oor.’  (Jaap-Harm de Jong)
Regie: Wes Anderson. Met stemmen van o.a. Bryan Cranston, Scarlett Johans-
son en Frances McDormand. Speelduur: 102 minuten. Kijkwijzer: vanaf 6 jaar. 
€ 14,99



 

 

PRAKTIJK 
PABO 
West-Nederland
 
Leren in de praktijk van  
jouw toekomst!

  

  

 

Een uitdagende voltijd studie
         • 2 of 3 dagen stage bij jou in de buurt
         • 1 dag naar Hogeschool VIAA in Zwolle
         • 1 dag zelfstudie
         • 50 euro per maand zakgeld

Wil jij een goede leerkracht worden? Wil je direct leren in de praktijk?
Wil je de kinderen helpen om te groeien? 

Leer je elke dag en ontwikkel jij je graag als persoon en als christen?
De Praktijk Pabo biedt je de ontwikkeling van jouw meesterschap 

op één van onze scholen met professionele begeleiding  
van werkplekcoaches en schoolopleiders.

Informatie of een dagje meelopen? Paul van Oudheusden (schoolopleider)
pj.vanoudheusden@levwn.nl 06 43 01 60 71

Praktijk Pabo 
West-Nederland

 
Een uitdagende voltijd studie

             

Leren in de praktijk 
van jouw toekomst!

Wil jij een goede leerkracht worden? Wil je direct leren in de praktijk?
Wil je de kinderen helpen om te groeien? 

Leer je elke dag en ontwikkel jij je graag als persoon en als christen?
De Praktijk Pabo biedt je de ontwikkeling van jouw meesterschap 

op één van onze scholen met professionele begeleiding  
van werkplekcoaches en schoolopleiders.

Informatie of een dagje meelopen? 
Paul van Oudheusden (schoolopleider)

pj.vanoudheusden@levwn.nl 06 43 01 60 71

 

• 2 of 3 dagen stage bij jou in de buurt  
• 1 dag naar Hogeschool VIAA in Zwolle
• 1 dag zelfstudie
• 50 euro per maand zakgeld

kijk voor onze scholen  
op www.levwn.nl

Ingrid Plantinga  
en Willemijn de Weerd
Illustraties Marjolein 
Hund
De rode draad 
van Gods liefde
Ontdek het samen
Een origineel platen-
boek waarin voor kin-

deren (en volwassenen) het verhaal van God met 
ons mensen op aansprekende manier is verbeeld. 
Gods liefdevolle reddingsplan loopt als een rode 
draad door de Bijbel. Inmiddels is er ook een ge-
zinsboek De rode draad door de christelijke fees-
ten.
Gebonden, 32 pag., € 14,95

Tim Keller
Spreukendagboek
Gods wijsheid voor het 
leven
Na het Psalmendagboek 
is er nu ook het Spreu-
kendagboek van Tim en 
zijn vrouw Cathy Keller. 
Spreuken gaat over de 
essentie en het doel van 
een christelijk leven. In 
dit dagboek met een da-

gelijkse overdenking biedt Keller zijn lezers een 
frisse, inspirerende les voor elke dag van het jaar 
op basis van verschillende passages in het boek 
Spreuken. 
Gebonden, 384 pag., € 19,95

Alain Verheij
God en ik
Wat je als weldenkende 
21e-eeuwer kunt leren 
van de Bijbel
Winnaar Theologie Publi-
catieprijs 2018. ‘In dit boek 
verweeft Alain Verheij bij-
belverhalen op een heel 
soepele, geloofwaardige 
manier met onze cultuur 
en met zijn eigen leven. 

Verheij zijn manier van theologiseren is fris en hij 
weet hiermee een nieuw, postseculier publiek aan 
te spreken’, aldus het juryrapport.
Paperback, 192 pag., € 18,99

Liesbeth Morren
Overhoop
novelle
Een aangrijpend verhaal 
dat zich afspeelt in aanloop 
naar Kerst.
Laura, de vrouw van Tijs, 
vecht al een aantal jaren te-
gen kanker, wanneer ze van 
de oncoloog te horen krijgt 
dat alle behandelingsmo-

gelijkheden uitgeput zijn.  Tijs is wanhopig en weet 
niet goed wat hij als echtgenoot en vader van twee 
dochtertjes, moet doen. 
Gebonden, 77 pag., gratis bij aankoop van € 25,00 
aan boeken in de maand december bij de christe-
lijke boekhandel.

Boekentips
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De Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak (BCB) tipt  
5 nieuwe boeken voor de winter

Lynn Austin 

Anker in de storm  roman
Het vervolg op het zeer goed ontvangen Dochters van de kust (‘Dit is weer 
een boek van Lynn Austin zoals we ze graag van haar lezen: warm, oprecht en 
hoopvol’). We schrijven anno 1900. In voorbereiding op haar huwelijk is Anna 
op zoek naar informatie over haar over biologische moeder. Maar al snel ont-
dekt ze dat sommige geheimen beter met rust gelaten kunnen worden.
Gebonden met stofomslag, 416 pag., € 24,99



Samen eten tegen honger 
voor Afghanistan. Doe ook mee!
De winters in Afghanistan zijn koud en streng. 
Mensen overleven op bloem, aardappelen en thee. 
Eenzijdig eten zorgt voor ondervoeding bij kinderen. 
Medair wil helpen. Daarom gaan we ‘Samen eten 
tegen honger voor Afghanistan’ en daarbij hebben 
we uw hulp nodig. 

Samen willen we € 49.000 inzamelen. Daarmee 
kunnen we 1.000 ondervoede kinderen helpen. 
De actie loopt van 1 t/m 31 december 2018. 

Meld je aan via: 
www.samenetentegenhonger.nl

€49.000
betekent 1.000 

ondervoede 
kinderen helpen

Samen eten 
tegen honger

Medair | Hardwareweg 2K | 3821 BM Amersfoort | nederland@medair.org | nl.medair.org | NL52 INGB 000 000 2091

233-153 - EOY adv_ND_205x290mm.indd   1 05-11-18   10:45

Vier de winter in Alkmaar

In het hart van Noord-Holland ligt het bruisen-
de Alkmaar. Een stad vol hofjes, sprookjes-
achtig verlichte grachten en behaaglijke cafés 

en restaurants. Hier kun je heerlijk wandelen en 
winkelen in historische, smalle straatjes van de 
Oude Stad. In de Langestraat en de Laat vind je de 
grote winkelketens. Daarnaast heeft Alkmaar meer 
dan honderd restaurants en koffietentjes en volop 
cultuurhistorie. Van het Waagplein, Grote Kerk tot 
andere verrassende plekken in de stad: Alkmaar 
is ook in de winter een bezoek waard. Gelegen 
vlak bij het strand en grenzend aan de polder is 
het dé uitvalsbasis voor liefhebbers van zowel de 
gezelligheid van de stad als de rust van de wijde 
omgeving. 

Kaasmuseum
Zeg je Alkmaar, dan zeg je kaas. In de winter is 
er geen kaasmarkt, maar het Hollands Kaasmu-
seum in het prachtige Waaggebouw is ’s winters 
gewoon open. Hier leer je alles over de bereiding 
van kaas, de handel en het leven op het platte-
land. Kijk voor informatie en openingstijden op 
kaasmuseum.nl. 

Stadswandeling
Wil je meer weten over Alkmaar en de vele mooie, 
historische plekjes in de stad? Haal dan bij de VVV 
op het Waagplein een boekje met stadswandelin-
gen, of sluit je aan bij een van de stadswandelin-
gen met gids.

Musea
Stedelijk Museum Alkmaar is hét geheugen van 
de stad Alkmaar en het vertrekpunt voor iedereen 
die de geschiedenis en de kunst van Alkmaar en 
omgeving wil beleven en ontdekken.  
stedelijkmuseumalkmaar.nl. 

Logeren
Blijf je langer dan een dag in Alkmaar? Kom dan 
logeren in één van de gezellige B&B’s of hotels die 
je in Alkmaar en omgeving vindt. Pak de ene dag 
de stad en geniet op de andere dag van het groe-
ne buitengebied. Huur een fiets en ga op ontdek-
kingstocht. Tip: de fietstocht ‘Culturele schatten 
in het land van Leeghwater’ (41 kilometer) brengt 
je langs de beroemde Schermer Molens en Graft 
en De Rijp.
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Kijk voor alle winkels, evenementen, 
hotels en andere tips op  
alkmaarprachtstad.nl.

TEKST: ALKMAAR MARKETING
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Verhaal voor kinderen

Alleen thuis
TEKST EN ILLUSTRATIE: WILLEKE BROUWER  

29

ACCOLADE
AMERSFOORT
ARENDSTATE
ASSEN
BILTHOVEN
BODEGRAVEN
CHRISTELIJK
D'AMANDELBOOM
DEMENTIE
KWALITEIT
L'ABRI
MANTELZORGER
MEDEWERKER
VERPLEEGHUIS
VERZORGEN
WELZIJN
WIERICKEHOEVE
WIJNGAARD
WONEN
ZEIST

L A S S E N D E M E N T I E

I W M A N T E L Z O R G E R

E A I R A M E R S F O O R T

C C V E R P L E E G H U I S
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‘Zet maar aan!’, zegt Mart.
Hij kruipt naast me op de bank met 
zijn tijgersloffen. We gaan Home Alone 

kijken.
Mart is mijn kleine broertje van zes, en omdat mijn 
ouders naar de kerk zijn, moet ik op hem passen. 
Wij zijn vanmorgen al geweest, naar een super-
coole jongerendienst. Met mooie muziek. Dat vind 
ik wel genoeg voor één zondag. Je kunt ook te 
veel gaan. Mijn ouders vonden dat gelukkig ook.
We wonen in een klein dorpje. Het zijn een paar 
boerderijen met een kerk ertussen. 
In die kerk zitten mijn ouders nu.
De meeste boerderijen hebben koeien.
Wij hebben geen dieren. Mijn ouders vinden het 
gewoon leuk om op een boerderij te wonen. ‘O, 
wat is het hier lekker stil!’, zeggen ze vaak. En: ‘O, 
wat kan je hier fijn van je af kijken! En wat hebben 
we een mooie tuin!’
Dat soort dingen.
Het klopt. Het is hier superstil. Af en toe hoor je 
een koe loeien. Of een geit mekkeren.

Buiten is het koud en mistig. Lekker, als je dan op 
de bank zit.
Met een bakje chips.
Ik zet de film aan. 
Mart vindt films cool. Hij steekt zijn duim in zijn 
mond en gaat achteroverliggen.
We hebben Home Alone al zo vaak gezien. Maar 
Mart krijgt er geen genoeg van. Het gaat over een 
jongetje dat alleen thuis achterblijft als het hele 
gezin ergens Kerst gaat vieren.
Het wordt een hele toestand met kerstversiering 
en inbrekers.
Volgens mij wordt hier niet zo vaak ingebroken. Ik 
hoor er nooit wat over.
Ik loop naar de keuken om wat te drinken te 
pakken.
Een ranja voor Mart en een sinas voor mij.

‘Abe! Kom! Snel!’, roept Mart.
‘Wat is er?’, roep ik.
‘Daar! Voor het raam! Een boef!’
Ik loop rustig naar de kamer. Mart kan heel over-
dreven doen.
Maar ik zie het ook. Een man. Het is een beetje 
mistig in de tuin. Maar er loopt echt een man.
Wat doet hij daar?
Zou het een inbreker zijn?
Ik tuur door de mist.
Dat heb ik weer.
Mijn ouders zijn even weg, en dan loopt er ie-
mand met een geweer door de tuin. Kunnen ze 
daar niet een uurtje mee wachten? Wat moet ik 
doen?

Zitten alle deuren op slot? 
Hij loopt heel langzaam. Hij kijkt om zich heen.
Ik bedenk dat de man ons goed kan zien in de 
verlichte woonkamer. 
‘Doe de grote lamp maar uit Mart! Dan ziet hij ons 
niet.’
Mart begint te huilen. 
‘Kom maar’, zeg ik. ‘Hij kan niet binnenkomen, 
want alle deuren zijn op slot.’
Ik geloof het zelf niet, maar dat hoeft Mart niet te 
weten.

PLOF!
Wat is dat voor geluid?

Het is een beetje 
mistig in de tuin. 
Maar er loopt echt 
een man. 
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ontdekt dan dat hij nog een bakje chips heeft. Dat 
scheelt.
Ik doe de tuindeuren open, stap erdoor en doe ze 
achter me dicht.
Ik luister goed.
Ja, het is echt gejank. Van een hond, denk ik.
Er schijnt nog wat licht vanuit de woonkamer naar 
buiten.
Ik zie iets roods op de tegels.
Haha, bloed, denk ik. Dat zou wel echt eng zijn.
Ik ga door mijn knieën en kijk goed.
Het IS bloed.
Nee!

Ik blijf niet langer buiten.
Met een paar stappen ben ik weer in de woonka-
mer.
Van wie of wat is dat bloed? Wat is hier aan de 
hand?

De bel gaat.
Ik doe de deur niet open.
Samen zitten we op de bank. Met het grote licht 
uit. 
Buiten klinkt weer gejank.
De bel gaat nog een keer.
Mart kruipt tegen me aan en vraagt: ‘Moeten we 
de deur niet opendoen?’
‘Nee, zeg ik. ‘Vandaag niet.’
Ik luister. Buiten klinkt nog een keer gejank.
Dan: ‘Hier, Jan!’

Ik wou dat het niet zo mistig was. En niet zo don-
ker. Dan zag ik iets meer dan twee vage figuren in 
de tuin naast onze woonkamer. Mart zit gelukkig 
weer naar de film te kijken. Bij deze film hoort 
nogal wat lawaai. Mooi. Dan hoort Mart gelukkig 
niks van buiten.
Ik ga niet kijken.
Echt niet.

Het zijn denk ik geen inbrekers. Die gaan toch niet 
met een geweer door de tuin lopen en ‘hier, Jan!’ 
roepen. 
Een beetje inbreker houdt zijn mond als-ie bezig is.
Maar toch ga ik niet kijken!
Ik kijk op mijn horloge. De kerk is al uit. Waar blij-
ven mijn ouders?
Wacht! Ik pak de telefoon, die ik nooit mag gebrui-
ken, alleen als het nodig is. Ik besluit dat dit zo’n 
moment is en app naar mijn vader: ‘er lopen twee 
mannen in de tuin!’

Mijn vader reageert natuurlijk niet.
Zul je net zien.
Ik zie de mannen nergens meer, door het raam 
van de woonkamer.
Ik loop naar de gang. Daar kan ik de andere kant 
van het huis zien.
De buitendeur gaat met een zwaai open. Ik schrik 
me helemaal rot.
Mijn vader stapt naar binnen. ‘Ik ben het maar!’, 
zegt hij als hij mij ziet.
‘Kom maar binnen, heren’, zegt hij dan.
‘Jullie lusten vast wel warme koffie.’
Achter hem aan komen de buurman en zijn zoon, 
die een hond in zijn armen heeft. De hond piept 
zachtjes.
Mijn moeder sluit de deur achter hen, en zegt: 
‘Leg ‘m maar op de mat in de keuken. Daar is het 
lekker warm.’
De hond wordt voorzichtig neergelegd. Hij bloedt 
aan zijn voorpoot.
Als iedereen in de woonkeuken staat, zegt een van 
de mannen: ‘Er was dus toch iemand thuis!’
‘Hoezo?’, zeg ik.
‘We hebben heel vaak aangebeld! 
Onze Boris hier is aangereden door een auto. Hij 
rende in paniek jullie tuin in, en het was nog niet 
zo makkelijk om hem te pakken te krijgen. Maar 
het is gelukt. Ik dacht, ik bel nog even aan om te 
vertellen dat wij het waren.’

De mannen praten nog even door over het onge-
val, en besluiten naar de dierenarts te gaan. 

Mijn moeder vraagt aan mij: ‘En? Hoe was het 
hier?’
‘Oh, gewoon’, zeg ik.
‘Maar eh ... ik wil volgende week wel mee naar de 
kerk.’  ●

Mart is een vet  
irritant broertje.  
Maar hij is nog 
maar zes.

Ik hoor een soort gejank.
We hebben twee tuindeuren naar een terrasje toe. 
Daar komt het geluid vandaan.
Ik sluip ernaartoe, en gluur om het hoekje.
Niks te zien. Nou ja, een boel mist.
De man is verdwenen.
Ik hoor nog steeds dat rare gejank.

Wat moet ik nu?
Mijn ouders komen over ongeveer een uur thuis.
In een uur kan er niet zoveel gebeuren, toch?
Of wel? Moet ik iets doen? Heb ik eigenlijk het 
telefoonnummer van de kerk?

Ik heb geen trek meer in mijn sinas.
‘Abe’, zegt Mart. ‘Daar is nog een man!’
Mijn kleine broertje zit in elkaar gedoken op een 
stoel voor de tuindeuren. Hij heeft zijn duim in zijn 
mond en houdt zijn pinguïnknuffel stevig vast. Hij 
snikt nog een beetje na.
Ik snap wel dat ik nu de grote broer moet zijn. 
Mart is een vet irritant broertje. Maar hij is nog 
maar zes. Ik pak een zaklamp uit de bijkeuken.
Ik ga rechtop staan. ‘Mart’, zeg ik. ‘Weet je wat? Ik 
ga even buiten kijken. Het is vast niks. Ga jij maar 
lekker verder kijken naar de film. Ik zorg voor je!’
Mart hobbelt op zijn tijgersloffen naar de bank. Hij 



Alexander Slapen 
       een bron van

        energie!

NACHTRUST VAN ALEXANDER. ENERGIE VOOR DE DAG.

Escudostraat 11, 2991 XV Barendrecht • 010 438 41 63 • www.slaapwel.nl

Een gezonde nachtrust levert energie op.

Daarvoor is de juiste ‘energiebron’ onmisbaar.

Alexander Slapen heeft alles om u deze energie te leveren.

Laat u adviseren door onze specialisten!
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Breipatronen
Brei je eigen gekleurde sjaal voor de 

winter. Een sjaal ‘Teddy’ voor hem en 
een sjaal ‘Trinity’ voor haar. 

TEKST EN BEELD: HOBBYDOOS.NL

De patronen van beide sjaals zijn te vinden op  onze website nd.nl/vierdewinter



Kun je in de 
donkerste nacht
nog geloven in een 
nieuwe morgen?

Geweld, onrecht en gebrek kunnen het leven zo ontwrichten dat je alle hoop op 
een nieuwe morgen verliest. Zoals deze vader en zoon in Syrië. Hun land is na zeven 
jaar oorlog kapotgeschoten, verscheurd en lamgelegd. 

Juist op zulke plaatsen wil Tear met jouw steun mensen helpen op te staan uit armoede, 
machteloosheid en uitzichtloosheid. Ons werk is het gevolg van de opdracht die God in Zijn woord geeft. Hij zal de gebroken 
wereld herstellen en er Zijn gerechtigheid vestigen. Als Jezus terugkomt, maar ook vandaag de dag. Daar mag jij bij 
betrokken zijn. 

Deze kerst zetten we ons in voor 200 boerenfamilies in West-Syrië die terugkeren naar hun boerderijen. Nu de gevechten 
daar zijn gestopt, willen ze weer voedsel verbouwen. Maar zaaigoed, gereedschap, schuren en kassen zijn in de oorlog 
beschadigd of verloren gegaan. Wij willen ze helpen een nieuw begin te maken. Help je mee met een gift? 

Jouw kerstgift van 30,- helpt een Syrische familie een nieuw begin te maken! Lees meer over deze actie 
en het werk van Tear op tear.nl/kerst

STEUN ONZE
KERSTACTIE

‘Een nieuw begin
in Syrië’

DIACONALE WERKVAKANTIES

een midweek de handen uit de
mouwen voor dak- en thuisloze

medemensen.

Gegarandeerd onvergetelijk,
verrijkend en verrassend....

boek nu via de site of bel

DIACONALE STEUN

voor dit unieke project is van 
harte welkom. We zijn voor een 
groot deel afhankelijk van giften

en collectes.

Gegarandeerd zinvol besteed aan 
onze diaconale doelstelling....

word nu donateur

STICHTING HET PASSION

Tel. 0314 382 462
Torenallee 6
6999 DD Hummelo
info@hetpassion.nl
www.hetpassion.nl

Bank: NL11 TRIO 078.13.22.618

onvergetelijke
werkvakantie

het hele jaar door

Diaconaat met passie



Cars 
sweatvest heren donkerblauw 

€ 49,99

Kultivate 
rich sweatvest grijs   

€ 89,95
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Tom Tailor 
sweatvest paars  

€ 39,99

37

Twinlife 
trui zand   
€ 79,95

Jack & Jones 
originals hoodie blauw   

€ 39,99

Mango 
Man vest met wol blauw

€ 59,99

s-Oliver
vest zwart   
€ 119,99

Kultivate
sweater met all-over-print groen   

€ 69,95

Voor de winter
Ook voor deze winter zijn er weer verschillende modellen  

truien en vesten, stoer of netjes, als het maar lekker warm zit.

SAMENSTELLING: INGRID VAN DE KAMP

Modepagina herenLos  de puzzel op en win een bon 
voor  een weekendje weg!

www.leprazending.nl

In de witte vakjes ontstaat de oplossing 
die u tot 26 januari 2019 kunt insturen via 
www.leprazending.nl/puzzel

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10 11

12 13

14

15 16 17

18 19

20 21

22 23

24

25 26 27

28 29

30 31

32

33 34 35

36

HORIZONTAAL
1 naam van het veld bij Bethlehem; 6 gebied om een boerderij; 
7 bijwoord; 8 dun; 9 soort computerverbinding; 10 emeritus; 
12 vogelproduct; 13 lof; 14 voorzetsel; 15 welgesteld; 17 en 
anderen; 18 verlaagde toon; 19 tijdperk; 20 senior; 21 type 
aanduiding voor snelle auto's; 22 inhoudsmaat; 23 noodsein; 
24 schamele woning; 25 reeds; 26 aanwijzend voornaamwoord; 
28 familielid; 29 titanium; 30 stil; 31 stam van Israël; 32 U edele; 
33 op dit moment; 34 holte in de muur; 36 diensten die gratis 
worden verricht.

VERTICAAL
1 water in Friesland; 2 mooi; 3 Radio Frequentie (afk.); 
4 kweker; 5 winters voertuig; 9 ziekte van Hansen; 11 Bijbels 
woord voor lepra; 13 voegwoord; 14 pers.voornaamwoord; 
16 winters beeldhouwwerk; 17 dus (L.); 22 onoverzichtelijke 
rommel; 27 Europees land; 33 Niet Parkeren; 34 dagblad; 
35 muzieknoot

WWW.STOLKORGELS.NL  |   INFO@STOLKORGELS.NL

VRIJHEIDSLAAN 55
2912 EA NIEUWERKERK A/D IJSSEL
TEL. 0180-315652

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

OOSTPOLDERWEG 1s
4413 NN KRABBENDIJKE
TEL. 0113-503523

KRABBENDIJKE

Stolk Orgels heeft zich in de loop der jaren gespecia-
liseerd in verkoop, reparatie, onderhoud, intonatie en 
verhuur van orgels. Door eigen verkoop adviseurs, 
reparateurs en intonateurs kunnen we u zeer vakkundig 
van dienst zijn. 

Landelijk en internationaal leveren we nieuwe en 
gebruikte orgels aan particulieren, kerken, 
scholen, verzorgingshuizen en aula’s.

U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen 
aan één van onze showrooms om kennis te maken met ons 
complete assortiment.

Nieuwe, showroom en gebruikte orgels van alle bekende 
merken: Johannus, Viscount (Domus), Eminent, Content, 
enz. Buiten openingstijden ook op afspraak geopend.  
 
Neem contact met ons op via email: info@stolkorgels of 
telefoon: 0180-315652.

Nu beschikbaar in onze showroom de nieuwste Johannus orgels
De Johannus Studio 350 en de Johannus LiVE 3T

Een echte JOHANNUS voor iedere huiskamer
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Arent en Katherina zoeken 
de buitenslapers op

‘We laten gewoon 
weten dat we er 

voor ze zijn’
In Nederland zijn ongeveer 30.000 mensen dakloos. Een aantal van hen slaapt op 
straat, ook in de winter. Katherina Soetendal en Arent Veldhuizen zoeken in Ede 
die mensen op. Door contact te maken, hopen ze diegenen in beeld te krijgen die 

anders volledig van de radar verdwijnen.

TEKST: MARINDE VAN DER BREGGEN  BEELD: NANETTE DE JONG

Even ten noorden van Ede, stappen Katheri-
na Soetendal en Arent Veldhuizen met twee 
boa’s (buitengewoon opsporingsambtena-

ren) tussen de takken door in een smalle strook 
bos. Ze zijn hier al eerder geweest nadat de jacht-
opziener zei dat er een stel zou kamperen. Ze trof-
fen nooit iemand aan. Eens in de zoveel tijd gaan ze 
langs om te kijken of ze iemand tegenkomen die ze 
misschien kunnen helpen.
In het midden van het bosje ligt een hoop spullen: 
twee grote shoppers, een slaapzak, een kartonnen 
doos, een ingeklapt koepeltentje en een fiets. ‘Hier 
stond eerst een tent’, wijst Arent. ‘En hier tegenover 
nog een.’ Intussen bekijken de boa’s de fiets om te 
checken of die gestolen is. ‘Omdat je nooit zeker 
weet wat je tegenkomt, hebben we nauw contact 
met de boa’s’, zegt Katherina. ‘Soms gaan ze mee, 
ook om de spullen die we vinden te onderzoeken. 
Wij doen dat zelf liever niet vanwege de privacy.’

ontmoeten en verbinden
Katherina is maatschappelijk werker bij verslavings-
zorginstelling IrisZorg, en Arent sociaalpsychiatrisch 

verpleegkundige bij het Leger des Heils. Sinds 2013 
werken zij vanuit hun organisaties samen onder de 
naam ‘Ontmoeten & Verbinden’. Hun doel is daklo-
zen op te zoeken, contact met ze te maken en te 
kijken of ze hen kunnen helpen met praktische za-
ken. Katherina’s achtergrond in de verslavingszorg 
en Arents verpleegkundige kennis komt daarbij vaak 
van pas, bijvoorbeeld om in te schatten wanneer 
een situatie medisch gezien zo urgent is dat ze de 
crisisdienst of politie moeten inschakelen.
Ontmoeten & Verbinden is in Ede buiten de regulie-
re hulpverlening om opgezet, juist om de mensen 
die daarbuiten vallen te bereiken. ‘Daklozen zijn 
vaak murw geslagen door alle trajecten, hulpver-
leners en afspraken waar ze zich aan moesten hou-
den, er is veel frustratie’, zegt Arent. Eenmaal bui-
ten de hulpverlening, verdwijnen mensen makkelijk 
van de radar. Het is de bedoeling dat Ontmoeten 
& Verbinden de drempel naar de zorg weer ver-
laagt. ‘Soms kunnen we bemiddelen bij conflicten, 
of meegaan naar afspraken. Maar we hebben ook 
weleens iemand meegenomen naar de eerstehulp 
bijvoorbeeld.’

Stichting 3xM | Postbus 2510, 3800 GB Amersfoort | Tel: 033 286 4103 | www.3xm.nl | 
Twitter: @Stichting3xM | Facebook: Stichting3xM | Steun 3xM: IBAN NL13 INGB 0000 001144

3XM 
Het evangelie brengen waar nog maar weinig mensen 
van God gehoord hebben. Op een manier die bij de 
lokale cultuur past. Via media waarvan de bevolking 
het meest gebruik maakt: televisie en sociale media. 
Dat is de missie van 3xM. 
 
De partners van 3xM maken de tv-programma’s in 
West-Afrika (uitzending in 10 landen), Bangladesh, 
Pakistan en in een land in Centraal-Azië dat om veilig-

heidsredenen niet genoemd mag worden. 

Thema’s die centraal staan:

• Vrouwen- en kinderhandel
• Corruptie
• Vrouwenmishandeling door zuuraanvallen
• HIV/Aids
• Verslavingen
• Huiselijk geweld

Vanaf zijn vijfde leeft Guy op straat. Verlaten door 
zijn vader en moeder. ‘Een levend weeskind’ noemt 
hij zichzelf. Toch is hij niet alleen. Vaak hoort hij 
een stem die zegt: “Geef de hoop niet op, morgen 
wordt beter dan vandaag!” Dat geeft hem de 
kracht om door te gaan.

Uiteindelijk vindt Guy werk en op een avond wordt 
hij diep geraakt door een tv-programma van 3xM. 
Dit is zijn verhaal! Hij belt naar nazorg en leert 
Jezus kennen. Dit is de stem die al die jaren tot 
hem sprak! Guy krijgt de Vader die hij altijd gemist 
heeft. 

De programma’s van 3xM vertellen verhalen. 
Verhalen van mensen die vanuit hun geloof leven. 
In Afrika en Azië, waar 3xM uitzendt, is drama 
een geliefd genre. Zo kan 3xM van Gods liefde 
getuigen in landen waar het evangelie moeilijk 
doorgang vindt. Vanuit de lokale kerken gaan 
nazorgmedewerkers in gesprek met kijkers. 

ER ZIJN NOG ZOVEEL  
MENSEN ZONDER VADER…

Met uw gift kunnen wij doorgaan 
met uitzenden. Helpt u mee?

Hoeveel minuten 
geeft u via 

voor3xm.nl?

more message in the media
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Dat betekent niet dat iedereen direct naar hen 
toekomt voor hulp. ‘Ze lopen eerder bij ons van-
daan. Het kost veel moeite en tijd. Daarom probe-
ren we gewoon contact te leggen, te laten weten 
dat we er zijn. Pas als iemand ons laat merken dat 
hij een stap verder wil, gaan we helpen of advi-
seren’, zegt Katherina. Ze ontmoeten de mensen 
op straat, via meldingen die binnenkomen of bij 
voorzieningen als een inloopmaaltijd.
Als ze uit het bos weer bij de auto komen, worden 
ze aangesproken door een vrouw die haar hond 
uitlaat. Ze vertelt dat ze rond een uur of vijf altijd 
een man ziet die buiten de gewone wegen om 
richting het bosje gaat. Arent en Katherina geven 
haar hun kaartje om aan de man te geven. Zodat 
hij weet dat ze er zijn. ‘Als je hem spreekt, hij kan 
ons bellen’, drukken ze haar op het hart.
‘Mensen zijn terughoudend in het delen van hun 
slaapplek. We zeggen 
altijd: we willen graag 
weten waar je slaapt, 
zodat we je in de ga-
ten kunnen houden. 
Om te zien of het vei-
lig is, of je wat nodig 
hebt’, zegt Katherina.

winter
De plekken waar de 
buitenslapers zich in 
de winter ophouden, 
zijn niet veel anders dan in de zomer. ‘Mensen 
zoeken sowieso een veilige en beschutte plaats’, 
zegt Arent onderweg naar de volgende locatie 
waar ze gaan kijken. ‘Sommigen hebben een 
goede winterslaapzak. Anderen hebben fleece-
kleedjes, of dragen extra broeken.’ Zodra het 
kwik onder nul komt, gaat in Ede de winterre-
geling in. Dan zijn er extra slaapplekken bij het 
Leger des Heils. Maar zelfs dan willen sommige 
mensen buiten blijven.
Zoals de man die een hele winter onder het vi-
aduct bij het station Ede-Wageningen heeft ge-
slapen. Arent klimt omhoog tegen de zanderige 
zijkant van het viaduct en schijnt met zijn tele-
foon licht op de plek waar de man sliep. Er liggen 
nog wat spullen, maar de plek is nu duidelijk niet 
meer ‘bewoond’. ‘We hebben hem extra kleren 
en een paar dekens gegeven, maar hij wilde niet 
mee naar de opvang. Bijna elke dag kwamen we 

bij hem langs, soms met koffie of patat. Hij was 
bijna verbaasd dat we ons zo druk maakten.’
Wie niet naar de opvang wil, wordt niet gedwon-
gen. Als een situatie medisch onverantwoord is, 
kunnen Katherina en Arent de crisisdienst of de 
politie bellen. ‘Soms willen ze niet uit achterdocht, 
het gevoel dat ze gecontroleerd worden’, zegt 
Arent. Buitenslapers hebben vaak een geschie-
denis. Ze zijn vastgelopen in het gewone leven, 
hebben moeite zich te verhouden tot autoriteit, 
sommigen hebben psychische problemen. ‘Het is 
te simpel om te zeggen dat in Nederland niemand 
op straat hoeft te leven. Het is complex – vaak 
zorgt een veelheid aan factoren voor een vicieuze 
cirkel waar moeilijk uit te komen is’, zegt Arent.

hardnekkig
Hoeveel buitenslapers er in de gemeente Ede zijn, 

weet het duo niet. Dat is 
moeilijk te registreren. 
Ze hebben op dit mo-
ment met tien tot vijf-
tien buitenslapers con-
tact, dit jaar zijn er zo’n 
honderd mensen bij 
hen in beeld geweest. 
Van ‘hardnekkige dak-
lozen’ tot mensen die 
in een vicieuze cirkel 
belanden. Ze gaan van 
de straat, naar iemands 

bank, naar een eigen kamertje weer naar de straat. 
‘Er is een stel dat we steeds weer tegenkomen. Ze 
beloven elke keer dat ze het nu écht anders willen 
doen. Dat zeggen ze al vijf jaar. Maar als ze het wil-
len, helpen we hen wel’, zegt Katherina.
Als ze iemand van de straat kunnen krijgen, is dat 
mooi. ‘We hadden eens contact met een man die 
al negen jaar buiten sliep. Hij had gewoon een 
baan, douchte en at op kantoor. Niemand wist 
ervan’, zegt Katherina. Deze man hebben ze uit-
eindelijk kunnen begeleiden naar een zelfstandige 
woning. Maar dat is niet hun doel, ze willen vooral 
een band opbouwen met mensen. Vorige week 
besloot een man die ze na veel werk aan een eigen 
kamer hadden kunnen helpen na negen maanden 
zijn sleutels weer in te leveren. Dat voelt niet als fa-
len, antwoorden ze desgevraagd. ‘Wij falen nooit’, 
zegt Katherina stellig. ‘Want het gaat ons om het 
menselijk contact, de ontmoeting.’  ●

Wie niet naar 
de opvang wil, 

wordt niet 
gedwongen.

'Mensen zijn terug-houdend in het delen van hun slaapplek.'

Arent en Katherina bekijken met de boa’s een slaapplek in een bos.

Onder deze brug heeft iemand een hele winter gewoond. 



Verrenaasten    Zending    Mission    Geloof    Jezus    
Zegen    Jubileum    Wereldwijd    Kerk    Papoea   
Veertig    Solagratia    Dankbaarheid    Doorgeven   
God    Delen    Indonesië    Gebed    Toekomst    Bijbel

 
In deze puzzel verstopten 

we 20 woorden die daarmee 

te maken hebben. Vind ze  

allemaal en maak kans op  

een (h)eerlijk fair trade  

pakket t.w.v. 40 euro!
   

4
geloof delen  
wereldwijd

Maak van de overgebleven letters een zin. 
Geef deze voor 31 december 2018 door via 
www.verrenaasten.nl/jubileumpuzzel. 

Verre Naasten bestaat  
dit jaar 40 jaar!
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Boerenkool- 
stamppot
TEKST EN BEELD: WWW.BRENDAKOOKT.NL

Bereidingstijd 25 minuten

Ingrediënten voor 4 personen:
• 800 gram aardappelen
• 500 gram boerenkool, fijngesneden
• 1 blokje runderbouillon
• 150 gram chorizoworst

• 1 ui
• 250 gram rundergehakt
• 3 eetlepels gehakte oude kaas
• peper

Bereiding:
Schil de aardappelen en kook ze gaar. Kook de 
boeren kool in water met daarbij het bouillon blok-
je 10 minuten.

Snijd de chorizo in stukken en bak dit in een droge 
koekenpan aan. Snipper de ui. Haal de chorizo uit 
de pan en houd dit apart. Bak de ui en het gehakt 
in het bakvocht van de chorizo.

Giet de aardappelen af en voeg hier een beetje 
van het kookvocht van de boerenkool bij zodat de 
stamppot straks smeuïg wordt. Stamp de aard-
appelen fijn en breng op smaak met peper. Giet 
de rest van de boerenkool af en roer dit door de 
aardappelen. Roer de blokjes chorizo, het ui-ge-
haktmengsel en de kaas door de stamppot.

Serveer de stamppot direct.

met chorizo



Volgend jaar 
heb ik de Bijbel uit!

Bijbel in een jaar kost € 25,- en is verkrijgbaar bij de christelijke 
boekhandel en via shop.bijbelgenootschap.nl

Veel mensen willen graag de Bijbel van kaft 
tot kaft lezen, maar weten niet waar ze moeten 
beginnen of vinden het een uitdaging om het

lezen vol te houden. Bijbel in een jaar biedt 
uitkomst. Deze bijbeluitgave is een complete 
bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dan 
opgedeeld in 365 stukken, aantrekkelijk en 

overzichtelijk vormgegeven.

‘Ik ben erg enthousiast over Bible in 
One Year! Het helpt mij om echt tijd 

voor God apart te zetten.’
K E E S  K R A AY E N O O R D , 

Z A N G E R  /  V O O R G A N G E R

‘Geweldig om te zien hoe duizenden mensen 
dagelijks aan de slag gaan met Bible in One Year. Een 

mooie gelegenheid om de gehele Bijbel te lezen 
met daarbij inspirerende en praktische uitleg. 

Ik ben er erg enthousiast over dat we nu samen 
met het NBG een boek maken 

dat het lezen van de Bijbel in een jaar
nog makkelijker maakt.’ 

A R N O U D  D R O P, 
D I R E C T E U R  A L P H A  N E D E R L A N D

Dit bijbelrooster wordt ook gebruikt bij het project Bible in One Year van Alpha 
Nederland. Deelnemers daarvan ontvangen dagelijks een e-mail met de drie 
tekstgedeelten met daarbij een praktische uitleg van Nicky en Pippa Gumbel.
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Wie maakt de  
mooiste sneeuwpop?

Een spannende wedstrijd in 

Vier de winter! 

Want wij vragen u (en jou!) mee te doen aan 
een wedstrijd waarvan we niet weten of die wel 

gehouden kan worden!

Voor het maken van een sneeuwpop is immers 
een belangrijk ingrediënt onmisbaar: sneeuw! En 

we weten niet of er al sneeuw gevallen is, of dat 
deze nog gáát vallen. Maar we wagen het erop!

Met andere woorden: zo gauw er sneeuw valt 
weet u (én weten jullie!) wat er te doen staat.

Veel plezier toegewenst!

Alle inzendingen worden door een jury beoordeeld. De makers van de 
mooiste drie sneeuwpoppen winnen een toepasselijke legpuzzel van Jan 
van Haasteren. (Hiernaast een afbeelding van deze uitdagende legpuzzel.)  
De drie winnaars én een foto van hun sneeuwpop worden in maart 2019 in 
het Nederlands Dagblad vermeld.

Wedstrijdvoorwaarden:
• De sneeuwpop moet door uzelf (of samen met anderen) deze winter gemaakt zijn.

• Ingestuurde foto van uw sneeuwpop wordt door ons bewaard, zolang de wedstrijd duurt. Daarna wordt uw foto vernietigd.

• De deelnemer geeft door deelname toestemming voor het eenmalig plaatsen van de ingestuurde foto in het Nederlands Dagblad in de maand maart 2019.

• Uiterste inleverdatum is 19 maart 2019, de laatste winterdag. Stuur uw foto als jpeg-bestand via de mail naar: magazine@nd.nl onder vermelding van 

‘Sneeuwpop’. Vermeld uw naam en adres.

• De makers van de drie mooiste sneeuwpoppen krijgen persoonlijk bericht.

• Over de uitslag van deze wedstrijd kan niet worden gereclameerd.

Maak een mooie en originele sneeuwpop, stuur ons 
een foto daarvan toe en maak kans op de leuke prijs!



Voor elke vorm van kamperen in het mooie Vechtdal 
 0523-262805 of boek online www.oldemeyer.nl  Rheeze - Hardenberg

 

Familiehuis, lodge of chalet, gratis WiFi

Vier 
de winter
Vanaf 15 dec, 9 uur, 
start verhuur seizoen 2019

Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX  Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu | www.rmu.nu Word lid op www.rmu.nu

JURIDISCHE 
HULP

PERSOONLIJK 
ADVIES

INFORMATIE INSPIRATIE & 
ANTWOORD

SAMEN WERKEN 
VANUIT DE 

BIJBEL

voor betere
vooruitzichten

RMU ZORGT

``



 ✔ Diverse bungalows 
& landhuizen

 ✔ Overdekt 
zwembad

 ✔ Kleinschalig & 
gemoedelijk

 ✔ Gezellige horeca
 ✔ Rust & ruimte
 ✔ Nabij unieke 

natuurgebieden
 ✔ Zondagsrust📞📞



0546 – 57 98 65

www.bungalowparkhogehexel.nl

Uw tweede thuis in Twente

Voetklachten?
  Brandende of vermoeide voeten, 

vermoeide benen, een staand beroep?
  Klachten aan nek, rug, schouder of knie?
  Platvoeten, diabetische voeten, 

holle voeten of spreidvoeten?
  Kramp in de kuiten of artrose?

Laat u thuis adviseren of de op maat gemaakte steunzolen 
van Fusselastic ook u verlichting kunnen bieden.

Met Fusselastic steunzolen loopt u weer als vanouds

Bel voor een vrijblijvendeafspraak bij u thuis053-82 00 810

Meer informatie of de gratis brochure aanvragen? 
www.fusselastic.nl
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Zachte sloffen voor meisjes 
zebra zwart-wit  

€ 22,95

Patriots 
zachte sloffen voor jongens  

€ 18,95
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Charlie Choe 
pyjama met print roze 

meisjes
€ 24,99

Charlie Choe 
pyjama met dinoprint  

marine jongens
€ 29,99

Paw Patrol 
pyjama rubble geel-zwart

jongens  
€ 14,99

Rebelle 
pyjama met schaap grijs

meisjes  
€ 29,99

Paw Patrol 
sloffen voor kinderen  

€ 25,95

Modepagina voor jongens en meisjes

Voor de winter
Lekker warme pyjama's en 

sloffen voor de winter. 
SAMENSTELLING: INGRID VAN DE KAMP



Iedere keer als ze een vliegtuig hoort, krimpt 
Farah (9) in elkaar. Al jarenlang woedt er een 
bloedige burgeroorlog in Jemen. Ook in haar 
stad, Sana’a, is het niet veilig. Voortdurend 
leeft Farah in angst tussen de strijdende 
partijen, met nauwelijks voedsel en water…

Voor Farah voelt het alsof de hele wereld  
haar vergeten is.

Mede dankzij uw steun helpen we mensen 
zoals Farah in Jemen - en duizenden andere 
vluchtelingen in crisisgebieden zoals Zuid-Sudan 
of Myanmar. Praktische hulp in de vorm van 
bijvoorbeeld voedsel, water en traumaverwerking 
geeft hoop: je staat er niet alleen voor.

Scan de QR code 

en lees over mensen 

die je ook niet mag 

vergeten

IS DE WERELD

JOU VERGETEN?

Vind 35 woorden uit onderstaande tekst in de woordzoeker. De 
woorden kunnen horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren 
staan. De letters die overblijven vormen de oplossing. Succes!

Hulporganisatie ZOA biedt al 45 jaar noodhulp na een oorlog of natuurramp 
(zoals een aardbeving of tsunami). Dat doen we door het bieden van 
voedselzekerheid, tijdelijk onderdak (tent) en hygiëne (met schoon water 
of een latrine). We zijn uniek doordat we na de noodhulp blijven voor de 
wederopbouw. In samenwerking met partners (meestal lokaal) werken 
we aan structureel herstel van de gemeenschap. We investeren o.a. in 
duurzame landbouw en vredesopbouw.
Veel mensen staan achter ZOA’s christelijk geïnspireerde naastenliefde voor 
vluchtelingen en ontheemden. ZOA steunen kan met een donatie, maar ook 
door de handen uit de mouwen te steken. Duizenden vrijwilligers zetten zich 
in voor de huis-aan-huis collecte. Via scholen verkopen kinderen tonnen 
kruidnoten voor het goede doel. Ondernemers werken samen met ZOA aan 
duurzame ontwikkeling.
ZOA is wereldwijd actief in 16 landen: Afghanistan, Burundi, Congo, 
Ethiopië, Irak, Indonesië (Lombok en Sulawesi), Jemen, Jordanië, Liberia, 
Myanmar, Nigeria, Sri Lanka, Sudan, Zuid-Sudan, Syrië en Uganda.

Deze mensen mag je ook niet vergeten: zoa.nl/nietvergeten

ZOA WOORDZOEKER

V H U A I R E G I N I D N U R U B

D I E H R E K E Z L E S D E O V L

O K J I L E T S I R H C N A D U S

N P H F O C O N G O I M A N U S T

A E I S E W A L U S E N E I G Y H

T W M L O N D E R N E M E R S O P

I U L E N E V J I L B L A A K O L

E O O H J V R E D E S O P B O U W

C B N E G N I L E T H C U L V E R

S P T S T G N I K R E W N E M A S

R O H K R U I D N O T E N K A R I

I R E N A A S T E N L I E F D E E

L E E A A R D B E V I N G T E N T

A D M Y A N M A R P L U H D O O N

N E D G O L R O O W U O B D N A L

K W E T H I O P I E E N I R T A L

A L N A T U U R R A M P W A T E R

Stuur je oplossing naar 
prijsvraag@zoa.ngo en maak 
kans op een professionele 
WakaWaka, een powerbank, 
zonnepaneel en zaklamp 
in één. ZOA-veldwerkers 
roemen de WakaWaka als 
handigste gadget voor zowel 
barre omstandigheden als 
het gewone dagelijks leven. 
“Ik gebruik ‘m als de stroom 
uitvalt, als ik ’s nachts 
naar de wc moet of als het 
lichtknopje aan de andere 
kant van de kamer zit en ik 
me in het donker nog in een 
klamboe moet wurmen.”

De hoofdprijs wordt twee 
keer ter beschikking gesteld 
door PLUS Van Driel te 
Capelle a/d IJssel.



Krĳ gt zĳ  ook deze winter een brood als teken van aandacht en 
hoop? Christenen in Oost-Europa willen graag gehoor geven 
aan de Bĳ belse opdracht om naar de naaste om te zien. Ze 
willen uitdelen, uit liefde voor God en de naaste. Helaas 
hebben ze onvoldoende middelen om adequaat te helpen. 
Daarom vragen ze onze… nee, uw hulp! Steunt u met 
gebed en fi nanciële middelen?
 
NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp Oost-
Europa, Barneveld o.v.v. ‘Ons dagelĳ ks brood’

Krĳ gt zĳ  ook deze winter een brood als teken van aandacht en 
hoop? Christenen in Oost-Europa willen graag gehoor geven 
aan de Bĳ belse opdracht om naar de naaste om te zien. Ze 
willen uitdelen, uit liefde voor God en de naaste. Helaas 
hebben ze onvoldoende middelen om adequaat te helpen. 
Daarom vragen ze onze… nee, uw hulp! Steunt u met 
gebed en fi nanciële middelen?

NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp Oost-
Europa, Barneveld o.v.v. ‘Ons dagelĳ ks brood’

T +31 (0)342 420554   E info@stichtinghoe.nl 
NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Hulp Oost-Europa 
in Barneveld o.v.v. ‘Ons dagelĳ ks brood’

Geef
heden

ons 

dagelijks
brood

Dinsdag t/m vrijdag van 9-18 uur, 
en op zaterdag van         9-17 uur

Sorry, op maandag hebben we vrij!

 Verl Hereweg 34 9722 AD Groningen. 
Wij zijn er voor u op:

Dat loopt geweldig!

 
Meer modellen in onze folder op:  www.oudmanschoenen.nl

50
jubileum

Oudman Schoenen ’in DETAIL’

50 jaar comfortabele casual mode  
Oudman Schoenen is een pasvorm- 
speciaalzaak. Onze collectie bestaat uit 
dames, heren- en wandelschoenen in 
vrijwel alle breedtematen en in de 
meeste gevallen geschikt voor uw 
eigen inlegzolen. Wij bieden ook 
onderdak aan 2 zelfstandige pedicures.

Met merken zoals:  Durea, Xsensible, 
Hartjes, Verhulst, Mephisto, 
Finn Comfort, Solidus, Schneider, 
Meindl, Lowa, Ganter, Gijs, Lloyd en 
Birkenstock,  kunnen we bijna alle 
voeten beschoeien. 
Van extra smal tot extra breed. 
Kom ze vrijblijvend passen onder het 
genot van een kopje koffie of thee!
Ons team heet u van harte welkom.
Geerhard Oudman

Komt u van ver?
Wij hebben een 
schoon en ruim 
klantentoilet!

jaar

 in smal
 middel 
en breed.

dresscode
casual 
chic

solidus

De Renegade, 
ook in laag model,
met Goretex, 
waterdicht en ademend

Bickley + Mitchell 
Wanten beige 

€ 39,95

Miss Etam 
Handschoenen zwart 

€ 9,99
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Opus 
Sjaal-Astripa   

€ 35,95

Pieces 
Leren wanten  

€ 39,99

Sacha 
Sjaal met pied-de-poule print  

€ 19,99

America Today 
Sjaal 

€ 24,99

Even & Odd 
Sjaal   

€ 17,95

Voor de winter
Lekkere warme sjaals en wanten  

voor de koude winterdagen
SAMENSTELLING: INGRID VAN DE KAMP

Modepagina dames

Ichi 
Sjaal rood 

€ 27,95



Van 22 topboeken van het afgelopen jaar ziet u op deze pagina een detail van het omslag. 
Weet u welke het zijn? Als u het weet, schrij�  u de titel in de vakjes. Daarvan is er telkens één gekleurd.

Alle letters in de gekleurde vakjes vormen samen een zinnetje. Dit is de oplossing van de puzzel.

ROYAL JONGBLOED Winterpuzzel
Puzzelt u weer mee?

www.royaljongbloed.nl www.royaljongbloed.nlwww.royaljongbloed.nl

13 14

15

18

 1

11

17

12

 2  3  4  5  6

16

 7

 9

8

10

U kunt één van deze boeken winnen. Mail ons dan vóór 15 januari 2019 de oplossing van de 
puzzel naar puzzel@jongbloed.com (onderwerp: Winterpuzzel) en vermeld erbij welk van deze 

boeken u graag zou winnen. Na 15 januari kiezen wij TIEN winnaars: 
zij krijgen het gewenste boek GRATIS thuisbezorgd.

Royal Jongbloed wenst u 
gezellige feestdagen en een voorspoedig 2019!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 
22

’

222119 20

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE!

voor betaalbare kwaliteit!

DE BESTE KWALITEIT

 EN
 BESTE SERVICE! 

100 JAAR
100 JAAR

Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen

T (0180) 63 11 11  
F (0180) 63 30 24

E info@voorbrood.nl
www.voorbrood.nl

Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS!LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS! GRATIS PARKEREN

Profi teer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij, 
Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m². 

Elektrisch

BOXSPRING VELDA MODEL ‘PHYSIO’
Vlak nu voor € 2.698,-

nu voor € 4.398,-

FAUTEUIL 
‘GÜNTHER’
van € 779,-

BANK ‘CALETTA’
2,5-zits

éénmalig 
voor € 545,-

vanaf € 1.895,-

voor betaalbare kwaliteit!

BANK ‘CALETTA’
2,5-zits2,5-zits vanaf € 1.895,-

FAUTEUIL
‘MEMPHIS’
zoals afgebeeld 
van € 732,-

nu voor € 655,-



Winterse achternamen

Hopen op een 
winter met veel 
sneeuw en vorst

Het woord ‘winter’ heeft associaties met kou, sneeuw, schaatsen en skiën. Daar 
weten deze mensen met ‘Winter’ in hun achternaam alles van. Ze vertellen over 

hun naam en wintergevoel.

TEKST: LINDA STELMA  BEELD: PRIVÉBEZIT

'Het is een half jaartje 
winter voor mij'
Reint Winter (66) Bergentheim

‘Mijn naam is Reint Winter en die van 
mijn vrouw is Tineke de Vries. Toen 
we trouwden werden er allerlei com-

binaties gemaakt van onze namen in een stukje. 
Het mooie is dat we allebei van winter en sneeuw 
houden. We hebben elkaar ook leren kennen op de 
wintersport, 25 jaar geleden in Oostenrijk. Tineke 
en ik gingen allebei op reis met de GRV (Gerefor-
meerde Reisvereniging, red.). Die bestond toen 
nog en daar hebben we ons geluk aan te danken. 
Sindsdien skiën we bijna elk jaar in Oostenrijk. We 
skiën allebei en ik hoop dat we het tot ons tach-
tigste vol kunnen houden – als ons dat gegeven 
wordt. Het is gewoon heerlijk om in Oostenrijk te 
zijn. Het klimaat is er heel aangenaam. Als de zon 
schijnt kun je altijd buiten zijn, ook al vriest het tien 
graden.
Voor mij begint de winter als ik naar de schaats-
baan in Heerenveen kan. Dat is meestal in okto-
ber en dat seizoen stopt in maart. Ja, het is dus 

een half jaartje winter voor mij. Ik kan mij nog de 
strenge winter van 1979 herinneren. Mijn ouders 
woonden toen in Oudeschip in Groningen en wa-
ren helemaal ingesneeuwd. Er waren metershoge 
sneeuwduinen. Ik woonde toen al in Bergentheim. 
Ik zat in het onderwijs en de school waar ik werkte, 
was ook drie dagen dicht. Ik hoop dat we nu weer 
een winter krijgen met veel sneeuw en vorst. Dat is 
al jaren geleden.’  ●

ONDERSTEUNT RUSSISCHE EVANGELISTEN

Gedreven door het Woord Gedreven Gedreven door het Woord door het Woord Gedreven door het Woord 

www.friedensstimme.nl

ING:  NL26 INGB 0004 1323 34      |     RABOBANK:  NL23 RABO 0322 4325 88

In Rusland en de omliggende landen leven miljoenen mensen die onbekend 
zijn met het evangelie. Friedensstimme ondersteunt evangelisten zodat zij 

hen het evangelie brengen. U kunt ons helpen met uw gebed en uw gaven. 
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'Mijn vader had een  koek-en-
zopietent op het ijs'

Willem de Winter (60) Loppersum

‘De naam Winter gaat in ieder geval tot 
1758 terug, iets in die geest. Ik heb een 
boekwerkje erover gehad van iemand 

die het heeft uitgezocht. De oudst bekende Winter 
is Johannes de Winter; zijn vrouw heette Zomer. 

Vroeger, als kind, kreeg ik geregeld opmerkingen 
over mijn naam, of je het ook koud had enzo. Daar 
heb ik me nooit zoveel van aangetrokken.
De winter vind ik een mooi jaargetijde, vooral als 
het lekker vriest en er een pak sneeuw ligt. Soms is 
het wat minder leuk. Ik heb een rioolservicebedrijf 
en we lossen storingen op aan het riool. Je bent 
altijd met water bezig, dus het is altijd koud. Als 
het dan ook nog hard vriest …
In de winter ben ik ’s avonds vaak druk met het op 
orde brengen van de houtvoorraad voor de kachel. 
We zijn helemaal van het gas af en verwarmen alles 
met hout. Ik heb een houtgestookte cv en een pal-
let-cv-installatie. Koken doen we op inductie.
De winter van 1963 herinner ik me nog goed, ook 
al was ik toen nog maar vier, vijf jaar. Er was een 
Elfstedentocht, maar een dag eerder was er ook 
een Noorderronderit hier in Groningen. Dat is een 
schaatstocht van 150 kilometer. We woonden aan 
het Boterdiep en mijn vader had daar toen een 
koek-en-zopietent op het ijs staan. Hij verkocht 
snert, warme worst en chocolademelk. Ja, dat kan 
ik me heel goed herinneren.’  ●

'Rijp, sneeuw en kale  
bomen zijn mooi'
Klaas Winter (73) Buitenpost

‘Voor ons betekent winter gezellig sa-
menzijn met onze kinderen en kleinkin-
deren. Ik denk dan vooral aan de drukke 

feestelijkheden in december. Het is een maand 
van lichtjes en de warmte opzoeken binnen. En 
ik vind een beetje winter met sneeuw en ijs heel 
mooi.
Ik ben al een mooi aantal jaren gepensioneerd. Ik 
rijd op de buurtbus en doe verder wat er voor han-
den komt. Mijn hobby is fotograferen en foto’s be-
werken. Ik maak foto’s in de raw-modus. Je moet ze 
dan nog bewerken achter de computer. Dat is vre-
selijk mooi. In de wintermaanden zijn er prachtige 

foto’s te maken. Denk aan schapen in een weiland 
– die lopen de hele winter buiten – en rijp, sneeuw, 
kale bomen tegen een bepaalde achtergrond. Er is 
van alles mogelijk. Als het koud is, ben je geen hele 
dagen buiten. Meestal is het dan na anderhalf uur 
wel mooi geweest. En dan ga ik met m’n buit naar 
binnen en kijk ik wat het geworden is.
Over het algemeen zitten we in de winter thuis 
in Buitenpost. Ik vond het altijd erg leuk om te 
schaatsen, maar vorig jaar heb ik een kunstheup 
gekregen dus dat is een beetje lastig. Ik wandel nu 
meer. De kou vind ik absoluut niet erg; daar kun je 
je op kleden  ●

'Ik voel me in de winter  
het beste'
Iet Rozema-Winter (74) Huizen

‘De winter begint voor mij als de tijd verzet 
wordt in oktober. Ik heb dan het gevoel 
dat ik weer in m’n element ben want in 

de winter voel ik me het beste. Tegen kou kun je je 
kleden, maar tegen warmte niet. Ik denk in de zo-
mer vaak: vroor het maar een beetje. Ik kan slecht 
tegen de warmte.
Vroeger waren eigenlijk alle winters streng. We 
woonden in Vollenhove en hadden een afgraving 
achter het huis. Daar kwam het grondwater om-
hoog en dan konden we daar op schaatsen. Er is 
ook een jaar geweest dat er zoveel sneeuw lag dat 
we in de sneeuwduinen doken. Foto’s van die stren-
ge winters zijn er eigenlijk niet. Een fotorolletje was 
zo vol en erg duur. Er woonden meer Winters in 
Vollenhove. Er waren wel drie takken. Wij waren de 
“kraaien”. Ik zou niet weten waar die naam vandaan 
komt, maar we gebruiken hem nog steeds en heb-
ben e met z’n allen altijd veel plezier om gehad. Ik 
heb nog twee zussen en een broer. Vier broers zijn 
overleden.
Ik vind het heerlijk om als er sneeuw ligt te gaan 
wandelen of met de schuiver aan de gang te gaan. 

Schaatsen durf ik nu niet meer. Als ik op mijn leef-
tijd botten breek, zijn ze niet zomaar weer heel. Ik 
zal niet gauw op wintervakantie gaan; ik houd er 
het meest van om lekker bij huis te zijn.’  ●
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Puzzel mee voor de NPV!
Vul de woorden in op de juiste plek. De letters in de gekleurde vakken vormen de oplossing. 
Stuur uw oplossing voor 1 februari 2019 naar npvzorg.nl/winterpuzzel en maak kans op een 
van de drie exemplaren van het boek Je staat er niet alleen voor. Bemoedigingen en tips 
voor mantelzorgers.

IVF
NPV
NIPT
Advies
Chatten    
Zwanger
Keuzehulp
Mantelzorg
Vaccinatie
Eenzaamheid
Levenseinde
Anticonceptie
Orgaandonatie
Wilsverklaring
Levenswensverklaring

NPV-Advieslijn
De NPV-Advieslijn is bereikbaar 
via telefoon, e-mail en chat 
voor al uw vragen over deze 
onderwerpen en nog veel meer! 
Ga naar npvzorg.nl/advieslijn 
of bel (0318) 54 78 88

Chatten    
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✁

Beleef de magie van glas! 
Breng een bezoek aan de 
beide locaties, glasmuse-
um én glasblazerij van het 
Nationaal Glasmuseum in 
Leerdam  
voor slechts € 10,-.

Dat is € 4,- korting op een combi-kaart voor volwassenen, 
geldig voor maximaal 4 personen.

De actietermijn loopt vanaf 1 mei 2018 t/m 15 januari 2019.
www.nationaalglasmuseum.nl

Vier de winter in de meest 
verrassende attractie van 
Zuid-Holland. Miniworld 
is altijd gezellig, zeker 
tijdens de donkere dagen. 
Hier vind je een piepkleine 
wereld bomvol verrassende 
details. Ga op zoek naar 
pompoenen, Sintjes of piepkleine kerstfiguurtjes. Elke periode 
heeft weer een andere speurtocht!

Tegen inlevering van deze bon aan de kassa bij Miniworld 
Rotterdam ontvangt u een korting van 20% op de normale 
entreeprijs, voor maximaal 4 personen. 
Geldig t/m 7 januari 2019.
www.miniworldrotterdam.com

Bezoek van 7 tot en 
met 26 december 
2018 de magische 
‘WinterDroom’ in de 
geheel overdekte 
 Orchideeën Hoeve in 
Luttelgeest en geniet 
van een internationaal winterspektakel voor jong en oud. Met 
o.a. overdekte kerstmarkt, kaarsjesavonden en live muziek!

Lever deze kortingsbon in en ontvang t/m 26 december 2018 
20% korting op reguliere entreeprijzen voor maximaal 4 
personen.
www.orchideeenhoeve.nl

Museumpark Archeon  
in Alphen aan den Rijn
De wereld van de  geschiedenis
De 43 huizen en gebouwen zijn 
te bezoeken en in de prehistorie 
maakt iedereen zich klaar voor 
de jacht bij de Jagers Verzame-
laars. De Archeotolken (bewoners 
van Archeon) vertellen mooie 
verhalen en laten iedereen kennis 
maken met de verschillende 
tijden. Bij de Romeinen is het Badhuis lekker verwarmd en zijn 
demonstraties Romeinse Massage en de bezoekers maken ken-
nis met het Romeinse legioen. In de middeleeuwen worden de 
ambachten getoond o.a. bij de smid, de bakker en de chirur-
gijn. Boogschieten, zwaardvechten en volop vertier.

Voor actuele openingstijden en 
tarieven kijk op  www.archeon.nl

Actie: € 3,50 korting p.p. 
Max. 4 personen per bon. 
Geldig van 15 december 2018 
t/m 17 maart 2019 bij inlevering 
van de bon

Korting op 
leuke winteruitjes



Stuur je kleurplaat voor 18 januari 2019 naar: 

Nederlands Dagblad t.a.v. Magazine Vier, Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort

en wie weet win je een van de drie kleurboeken 'Rapsodie in het bos'

Kleurplaat (volwassenen)

Naam:  

Adres:  

Postcode:  Woonplaats:

E-mail:  

✁

Kortingsbonnen op de achterkant gebruiken? Download dan deze kleurplaat op nd.nl/vierdewinter

Kleurplaat en prijs is beschikbaar gesteld door BBNC Uitgevers.

Bekijk onze keukens en badkamers ook op diepeveen.nl

Showroom: Distributiestraat 59 | 4283 JN Giessen 
Tel: 0416 69 51 94 | E-mail: info@diepeveen.nl
Openingstijden: di t/m vrij 9.30 - 17.00 u, zat 10.00 - 16.00 u. 
Op zondag en maandag zijn we gesloten. 
Overdag geen tijd? Bel ons voor een avondafspraak.

www.diepeveen.nl

WELKOM IN 
ONZE 
SHOWROOM!

Een badkamer van Diepeveen past 

naadloos in elk huis. Dat heet 

maatwerk. Wij luisteren naar je wensen, 

denken met je mee en hebben creatieve 

ideeën die passen binnen elk budget. 

Stap maar eens bij ons binnen, doe alsof 

je thuis bent en laat je verrassen door de 

mogelijkheden bij Diepeveen Keukens & 

Badkamers

Een badkamer 
van Diepeveen 
past in elke 
familie

DPVN ND 211x296mm fc.indd   5 22/02/2018   10:25
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Winterwondervogeltuin

Voer verschillende dingen op verschil-
lende plekken
• Mezen zijn acrobaten die gerust onderstebo-

ven hangend met z’n tienen tegelijk iets eten. 
Hang voor pimpel-, kool- en staartmezen dus 
vetbolletjes in een vetbolhouder of pinda’s in 
een silo.

• Vinken, huis- en ringmussen en lijstersoorten 
(merel, zanglijster, koperwiek) scharrelen juist 
graag over de grond. Strooi voor deze vogels 
een zadenmengsel op een sneeuwvrije plaats 
op de grond of op een voertafel.

• Wilt u roodborst, winterkoning en heggenmus 
bijvoeren? Strooi dan (gevriesdroogde) meel-
wormen of zaden op wel tien beschutte plekjes 
op de grond. Geef niet één keer veel, maar 
steeds een klein beetje. De reden: ze scharrelen 
een paar keer per dag de tuin door en volgen 
dan een soort ‘voedselroute’ van kansrijke plek-
jes.

• Groenlingen zijn fan van zwarte zonnebloem-
pitten. Hang ze in een voedersilo in de tuin en 
u kunt er (bijna) op rekenen dat ze zich komen 
melden.

• Vogelpindakaas is ten slotte gewild door veel 
soorten. Vaak komt er zelfs nog een boomkle-
ver of grote bonte specht op af, als u in een 
omgeving met bomen woont! 

Geef water
Zet ’s morgens een lage schaal met lekker vers 
water neer voor de vogels, om te drinken én te 
badderen. Dat doen ze namelijk ook midden in de 
winter, want zo verzorgen ze hun veren. Doe er 
nooit zout in, want dat is afschuwelijk ongezond 
voor vogels. Voeg ook nooit suiker toe, want als 
ze dan badderen, zitten hun veren helemaal onder 
een suikerplaklaagje. Vriest het heel hard en blijft 
het water niet open? Geen probleem, dan pikken 
ze sneeuw of rijp om aan vocht te komen. 

Maak zelf vogelvoer
Zelf vogelvoer maken is 
ietsje meer werk, maar 
leuk om te doen en het 
ziet er prachtig uit! Bij-
voorbeeld:
• Een pindaslinger rij-

gen. Ook gezellig met 
klein-, buur-, of an-
dere kinderen. Maak 
met een prikpen of spijkertje 
eerst een gaatje in de pinda; dat rijgt makkelij-
ker. Doe ook eens grote stukken appel of peer 
tussendoor, of gedroogd fruit.

• Zelf vetbollen maken. Er zijn naast de klassieke 
bol veel variaties mogelijk: giet het gesmolten 
vet bijvoorbeeld in een ouderwets kopje met een 
oortje dat u ophangt aan een tak of in allerlei 
vormen en maak zo een fantastische vogeltaart!

Voor meer vogelvoer ideeën kijk op  
vogel bescherming.nl

Strooi geen zout maar zand
Ten slotte: als het glad wordt, strooi dan geen 
zout, maar scherp zand. Vogels kunnen het zout 
namelijk onverhoopt binnenkrijgen (via insecten 
die er dood van gaan of via smeltwater) en daar-
van ernstige nierproblemen krijgen. Zout is verder 
slecht voor de planten en bomen in uw tuin, maar 
ook voor het bodemleven. Scherp zand is net zo 
effectief en voor niemand gevaarlijk.
Vogels komen het liefst in tuinen waar ook natuur-
lijk voedsel en natuurlijke schuilplaatsen zijn. Laat 
afgevallen bladeren dus liggen, want daar leven 
insecten onder. Laat uitgebloeide bloemen ook lig-
gen, voor de zaden. En snoei dus niet te veel vlak 
voor de winter, dan blijven er beschutte plekjes. 
Tuin in orde? Dan kunt u aan de slag met deze tips! 
Weten welke vogels in uw buurt voorkomen?  
Doe de postcodecheck op mijnvogeltuin.nl

De Vries Slaapcomfort 
Arnhemsestraat 4 
3811 LH AMERSFOORT 
T. 033-4633863

Ons enorme assortiment kunt u 24/7 terugvinden op www.devriesbedden.nl

De Vries Slaapcomfort
Sluisweg 3
3751 BP SPAKENBURG 
T. 033-2100104

Linolux Amersfoort 
Koesteeg 16 
3811 HL AMERSFOORT 
T. 033-4653319

50
KORTING 90 x 200 cm

275,-
NU

Pocketveringmatras 
Dormez Bien de Luxe

Overige maten op aanvraag.

✃
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Lever deze uitknipbon in en ontvang 
als lezer van “VIER de Winter” 

een GRATIS HOOFDKUSSEN bij
aankoop van dit kwaliteitsmatras!

Absolute topkwaliteit matras nu 50% korting! Een dergelijke kwaliteit vindt u gegarandeerd nergens voordeliger!

 80 x  200 cm 550,- 275,-
 90 x  200 cm  550,- 275,-
 100 x  200 cm 610,- 305,-

140 x 200 cm  920,-  460,-
160 x 200 cm  1.040,-  520,-
180 x 200 cm  1.170,-  585,-

Voor de mooiste fiets- en wandelvakanties naar Duitsland, Italië, Frankrijk, Kroatië, Oostenrijk
 of de Benelux bent u bij ADE Actief door Europa aan het juiste adres. Onze individuele fiets- en
 wandelvakanties in Europa staan bekend om de ruime keuze, altijd inclusief bagagetransfer,

  goede kwaliteit huurfietsen, comfortabele hotels, een optimaal reisadvies
en naar eigen wens in te vullen .

Nu met 30 euro
  korting

  van ADE met
  kortingscode

ACTIEF30

www.ade.nl
info@ade.nl

Tel: 0547 38 09 45

Vogels brengen kleur en levendigheid in uw besneeuwde tuin. Het is zó gezellig 
om met een schuin oog naar al dat gescharrel en gefladder te kijken. Zij zijn zelf 
natuurlijk vooral op zoek naar eten. Hieronder allerlei tips om wonderlijk veel 

vogels in uw wintertuin te krijgen.

TEKST EN BEELD: VOGELBESCHERMING NEDERLAND



'Kerst heeft voor ons echt wel betekenis'

Warm worden voor 
kerst in Leusden

‘Stille nacht, heilige nacht’, klinkt het door het kerstdorp in Tuincentrum Eurofleur. 
Niet een koor, maar een stel beren met muziekinstrumenten brengt kerstliedjes ten 
gehore. Een paar mensen genieten van de bijzondere uitvoering. ‘Zoiets heb ik nog 

nooit gezien’, zegt een mevrouw.

TEKST EN  BEELD: SJOUKJE DIJKSTRA

Elk jaar is Tuincentrum Eurofleur in Leusden 
het decor van allerlei kersttaferelen. De 
lampjes schitteren bezoekers al vanaf de 

ingang tegemoet. Duizenden mensen komen jaar-
lijks naar de kerstshow in het tuincentrum, dat in 
oktober al wordt omgetoverd tot een kerstdorp. In 
de herfst levert dat een mooi plaatje op van pom-
poenen met op de achtergrond een kerstboom tot 
het plafond. Kerststerren in diverse kleuren staan 
opgesteld vlak bij het restaurant. Hier word je als 
bezoeker verleid tot het drinken van warme choco-
melk of het eten van een stuk appeltaart. 
Volgens Ronald Hendriks, die al 22 jaar bij het tuin-
centrum werkt, is het kerstdorp de grootste in de 
regio. ‘We hebben 5000 vierkante meter’, vertelt 
hij trots. ‘Het thema dit jaar is Very Christmas.’ Met 
zo’n oppervlakte zou je bijna niet weten waar je 
moet beginnen. Gelukkig wordt het duidelijk aan-

gegeven en heeft Hendriks een goede tip voor de 
bezoekers: ‘Gewoon kijken, kijken en veel kopen’, 
lacht hij. Al zo’n tien jaar organiseert Eurofleur de 
kerstshow van dit formaat. Volgens Hendriks ko-
men mensen er speciaal op af. 
Zo ook echtpaar De Bruin die hier elk jaar met hun 
kleindochter Roxanne te vinden zijn. ‘Het is super-
fun’, roept Roxanne (7). Daar kunnen opa en oma 
het alleen maar mee eens zijn. ‘Het is zo mooi hier 
altijd’, aldus Gerard de Bruin. ‘Het is elk jaar ook 
anders’, zegt zijn vrouw. ‘Meestal komen we va-
ker dan een keer. Vandaag gaan we gewoon even 
rondkijken wat er allemaal is.’  

camping
De levende kerststal trekt veel bekijks. De ezels 
staan op het hooi te kauwen, terwijl de ganzen aan 
de andere kant door hun hok scharrelen. ‘Wat doet 

67Vier de winter  •  jaargang 1 / nummer 4

laAt vlUchteLingkInderen 
Er niEt alLeen Voor Staan!

sms GEZIN 
naar 4333
en geef 3 euro voor 
gezinshereniging.
Kijk voor de voorwaarden 
op vluchtelingenwerk.nl/sms

Divorah was pas drie jaar oud toen haar moeder moest vluchten. 
Het duurde jaren voor ze elkaar weer zagen. ‘Ik miste mama’s 
knuffels en grapjes het meest’. Brengt u kinderen en ouders 
weer samen? Help mee!

Geef om gezinshereniging



de gans? Gak! Gak!’ ‘Voor kinderen altijd leuk dit’, 
vindt Martine Batenburg die met haar tweejarige 
zoontje op de arm bij de stal staat. Het is de twee-
de keer dat zij hier met haar ouders is. ‘Eigenlijk 
is het bij toeval dat we hier zijn’, aldus haar vader 
Adrie Batenburg. ‘Wij zitten hier op de camping in 
Woudenberg.’ ‘En ik was op bezoek’, vult Martine 
aan. ‘We kwamen hier gewoon plantjes shoppen. 
Dat doen we ontzettend graag. Zo ontdekten we 
opeens dat de kerstshow al open was.’ Veel in-
slaan, zullen de Batenburgjes nog niet voor kerst. 
‘We willen nu eerst wat rondneuzen.’ Met Kerst 
gaat de familie altijd naar de kerk. ‘Dat doen we 
eigenlijk elke week op zondag’, zegt Marian Baten-
burg met een knipoog.
Takjes met hulst sieren de ingang van de bin-
nenafdeling. Van traditionele kerstkransen die je 
zelf kunt versieren tot 
kerstversiering in alle 
vormen en kleuren, 
het is er allemaal. Een 
medewerker van het 
tuincentrum is bezig 
met het inrichten van 
een rek met gekleur-
de, glazen sierflessen. 
Buiten staat verlichting 
opgesteld voor in de 
tuin, zoals een rendier 
met slee, maar ook 
lampjes voor in de bo-
men. Kunstkerstbomen van klein tot groot sieren 
elke ruimte. Binnen leest een nepkerstman met 
dito hond aan zijn voeten een verhaal voor bij een 
knapperend haardvuurtje. 

inspiratie
De sfeer zit er goed in, maar nog niet zo dat An-
gelique de Bruin en haar dochter Isa al helemaal 
in de kerststemming komen. ‘Wij komen hier elk 
jaar’, aldus De Bruin. ‘Vooral om inspiratie op te 
doen voor de versiering van ons huis. Soms ko-
pen we al iets wat we mooi vinden, maar tot nu 
toe hebben we nog niets gezien.’ Met Kerst doen 
moeder en dochter doorgaans niet zoveel bijzon-

ders. ‘Jawel, we gaan naar Ikea om een kerstboom 
te kopen. Dat is voor ons een beetje traditie’, zegt 
De Bruin. December is voor hen een maand vol 
feestjes. Haar vader en Isa zijn dan allebei jarig. ‘Ik 
word 14’, zegt Isa. ‘Dan hebben we ook nog Sin-
terklaas.’ Wat Isa betreft best veel. Zij zou daarom 
Sinterklaas willen omwisselen met Kerst. ‘Dat we 
met Kerst cadeautjes doen in plaats van met Sin-
terklaas. Dat vind ik een veel mooiere betekenis 
hebben’, zegt ze. ‘Van Sinterklaas krijg je alleen 
cadeaus. Met Kerst kun je ook cadeaus terugge-
ven.’ 

betekenis
Ook Willeke Delhaas is in het tuincentrum met haar 
kinderen. ‘Wow, dat is leuk!’, roept een van haar 
kinderen. ‘Gaan jullie daar even kijken? En neem 

je Tess even mee?’ ‘Zo’, 
verzucht ze. ‘Voor ons 
is vandaag even relax-
dag. We hebben afge-
sproken dat we niks 
gaan kopen. Anders 
moet ik de hele mid-
dag “Nee” verkopen, 
want dan willen ze al-
les wel hebben. Daar-
van worden we natuur-
lijk ook niet blij.’
Ze is hier ook wel een 
beetje, omdat ze haar 

driejarige dochtertje die bij haar in het karretje zit 
‘warm wil maken’ voor Kerst. ‘Ze riep laatst nog: 
‘Kerst is stom!’ Terwijl Kerst voor ons toch echt wel 
een betekenis heeft. Wij vieren de geboorte van 
Jezus, en gaan ook elke week naar de Ontmoe-
tingskerk in Amersfoort Vathorst, waar ze op 24 
december een kerstnachtdienst houden. Dat is 
erg mooi.’
Ondanks dat ze nu nog geen kerstspullen inslaat, 
geeft ze aan dat er misschien nog wel een kerst-
boom komt. ‘Ik weet het nog niet zeker. Het kan al-
lebei voor mij. Kerstboom of niet, zolang we maar 
in de gaten blijven houden dat het om de bood-
schap draait van de geboorte van Jezus.’  ●

'Met kerst kun 
je ook cadeaus 
teruggeven.'

‘We gaan naar 
Ikea om een 

kerstboom te 
kopen.’
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Opa en oma de Bruin en kleindochter Roxanne

Angelique de Bruin en Isa Eijbergen

Willeke Delhaas

Familie Batenburg
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Puzzelen
Maar liefst
14 pagina's
voor jong
en oud

Win een mooie prijs!
Kijk op pagina 92 en 93

Alle overige oplossingen
op pagina 96 en 97

Veel plezier!

Assen • Borgstee 12 • T 0592 37 55 70  |  Groningen • Hoendiep 97C • (050) 2100131  |  www.bosmabedden.nl

160x200 | 180x200 | 160x210 | 180x210 cm

VAN €3095,- NU €2495,-
Ook leverbaar in vlak vanaf: €1495,-

Elektrisch verstelbare boxspring - compleet:
Keuze uit vele stof + lederlookkleuren, elektrische boxspring met 
poten, 2x gestoff. pocketmatras in normaal of stevig, 2x radio-
grafische bediening, voetbeugels, hoofdbord en splittopper:

INCLUSIEF
GRATIS*

LINNENPAKKET
t.w.v.

€ 200,-

4 JAARGETIJDEN
DEKBEDDEN

4 JAARGETIJDEN
DEKBEDDEN

BIJ
AANSCHAF
DONSBED
GRATIS (!)

OVERTREK*

140x220 169,- NU €129,-
200x220 279,- NU €199,-
240x220 319,- NU €229,-

SYNTHETISCH*

Zachte synthetische vulling
tijk wasbaar >95o

Extra korting bij aanschaf
synthetisch dekbed:
1-persoons: €20,-
2-persoons: €30,-

lits-jumeaux: €40,-

DEKBEDOVERTREKKEN
(Percal)katoen en satijn. Dekende merken: Cinderella

Van Dijck, Beddinghouse, Kardol, Verstraten!
1-persoons  |  2-persoons  |  Lits-jumeaux

Pracht ledikant op comforthoogte in ruw eiken deco kleur!
90 x 200 cm > Ook in andere maten leverbaar (meerprijs).

Elektrische bodem €1570,- NU €1098 
Vlakke bodem €1310,- NU €898,-

BIJ ALLE MATRASSEN UIT ONZE COLLECTIE

KRIJGT U EEN BELLA DONNA
HOESLAKEN + MOLTON
t.w.v. €118,- GRATIS!

o.b.v. 1-persoons, m.u.v.
Tempur, Perzona en aanbiedingen

DONS 90%*

90% witte gans, blokstiksel,
katoenen tijk, wasbaar

140x220 269,- NU €219,-
200x220 493,- NU €349,-
240x220 499,- NU €399,-

OP=OP

GRATIS (!)
MOLTON

HOESLAKEN
+ MOLTON*

Comfortledikant + lattenbodem + pocketmatras

Winter
voordeel

50%
korting2e artikel

50% korting!

Complete ‘Royal Dreams’ Boxspring Silver
HR afdeklagen. Leverbaar in 17 stof- en 7 lederlookkleuren, keuze uit

6 hoofdborden. In 140x200/210, 160x200/210 en 180x200/210:

Elektrische bodem €3998,- NU €3498 
Vlakke bodem €2498,- NU €1998,-

Ook in 220cm lengte en 200cm breedte leverbaar
(tegen meerprijs)

INCLUSIEF
GRATIS*

LINNENPAKKET
t.w.v.

€ 200,-

ontmoeting.org

We gebruiken uw gegevens om de prijswinnaar bekend te maken en u op de hoogte te houden van ons werk. 

Heeft u de oplossing gevonden? Geef deze dan uiterlijk 19 januari 2019 aan ons door 
via www.ontmoeting.org/puzzel. De oplossing kan ook per post naar ons worden 
verzonden met uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.
Het adres: Stichting Ontmoeting, Antwoordnummer 7065, 3990 TB Houten.

PUZZEL MEE EN MAAK 
KANS OP EEN VAKANTIE 
OF SKELTER!

WOORDZOEKER
Onderstaande woorden zijn in alle mogelijke richtingen in het 
diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt 
worden. De overgebleven letters vormen, horizontaal, regel voor 
regel van boven naar beneden gelezen, de oplossing.

DIENEN 
ONTMOETING 
DERTIG 
ZEGEN 
DAKLOOS 

VERANDERING 
NAASTE 
RELATIE 
KOFFIE 
NACHTOPVANG 

RITME 
TOEKOMST 
SOEP 
GESPREK 
GELD 

BRUG 
NAASTE 
LIEFDE 
ROTTERDAM

Maak kans op een 
korte vakantie op bun-
galowpark Hoge Hexel 

(max. 6 personen). 

Het gaat om een midweek of 
weekend in het laagseizoen.

Prijzen beschikbaar gesteld door:Prijzen beschikbaar gesteld door:

VAKANTIE
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Zweedse	puzzel		
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zweedse puzzel Letters plaatsen

bemoedigen		-		berensoort		-		bespreking	van	het	voor	en	tegen		-		boomachtige	struik		-		datgene	
wat		-		deel	van	een	jaar		-		dodendoek		-		drukkend	heet	zijn		-		echter,	nochtans		-		een	plotseling,	
kort,	krachtig	en	vrij	helder	geluid	voortbrengen		-		effect,	werking		-		evenwichtig,	doordacht		-		
fijne	alcoholische	drank		-		gefundeerd		-		hoofdstad	van	Zuid-Korea		-		iemand	die	een	paard	
berijdt		-		iemand	met	buitengewone	gaven		-		informatieboekje		-		jongen,	jonge	man		-		kleine	
onverharde	weg		-		kort	samengevat		-		krachtig,	sterk,	hevig		-		kromme	of	hoge	rug		-		krulandijvie		
-		langzaam,	suf,	vervelend		-		lijst	van	te	behandelen	onderwerpen		-		machthebber,	heerser		-		
melodietje		-		mengsel	van	gedroogde	vruchten,	noten	en	granen		-		met	een	ragout	gevuld	hartig	
gebakje		-		middel	om	te	ontkomen		-		militair	hoofddeksel		-		mohammedaans	vrouwenverblijf		-		
omringen		-		ondernemer		-		opmerkzaam		-		over	enige	ogenblikken		-		ramp,	groot	ongeluk		-		
sabbat,	zondag		-		slordig	iemand		-		stevig	drinken		-		strijdperk		-		toekomstig	(2	woorden)		-		
toenaderingspoging		-		touwslagerij		-		uitvinding		-		vaarwel		-		vertellen		-		volmaakt,	perfect		-		
vriend		-		zich	verroeren		-		zonder	uitstel		-		zwembad	

Letters	plaatsen	

Van	elk	woord	missen	nog	drie	letters.		
De	omschrijvingen	van	alle	woorden	staan	in	willekeurige	volgorde.		
Als	u	alles	hebt	gevonden	vormen	de	ingevulde	letters	van	boven	naar	beneden,	links	beginnend,	een	
humoristisch	versje	van	een	Nederlandse	dichter.	
 

ui	 	 	 	 	 	 g	 	 in	 	 	 	 	 	 s	 	 	 	 	 	 	 	 eur	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

mu	 	 	 	 	 	 i	 	 	 	 	 	 	 	 om	 	 me	 	 	 	 	 	 n	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

m	 	 	 	 	 	 er	 	 a	 	 	 	 	 	 nt	 	 i	 	 	 	 	 	 e	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ev	 	 	 	 	 	 el	 	 lij	 	 	 	 	 	 de	 	 st	 	 	 	 	 	 s	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

b	 	 	 	 	 	 t	 	 o	 	 	 	 	 	 ven	 	 a	 	 	 	 	 	 u	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

k	 	 	 	 	 	 len	 	 	 	 	 	 	 	 ster	 	 o	 	 	 	 	 	 uren	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

bas	 	 	 	 	 	 	 	 s	 	 	 	 	 	 s	 	 afge	 	 	 	 	 	 en	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

gi	 	 	 	 	 	 e	 	 rus	 	 	 	 	 	 g	 	 zak	 	 	 	 	 	 an	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

h	 	 	 	 	 	 m	 	 p	 	 	 	 	 	 a	 	 l	 	 	 	 	 	 aan	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

bek	 	 	 	 	 	 t	 	 s	 	 	 	 	 	 l	 	 b	 	 	 	 	 	 ien	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

be	 	 	 	 	 	 en	 	 von	 	 	 	 	 	 	 	 f	 	 	 	 	 	 ee	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

a	 	 	 	 	 	 ce	 	 id	 	 	 	 	 	 l	 	 r	 	 	 	 	 	 er	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ge	 	 	 	 	 	 nd	 	 o	 	 	 	 	 	 il	 	 	 	 	 	 	 	 at	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ko	 	 	 	 	 	 g	 	 pas	 	 	 	 	 	 	 	 b	 	 	 	 	 	 el	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

a	 	 	 	 	 	 da	 	 za	 	 	 	 	 	 ad	 	 he	 	 	 	 	 	 en	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

k	 	 	 	 	 	 p	 	 de	 	 	 	 	 	 je	 	 in	 	 	 	 	 	 ed	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ve	 	 	 	 	 	 len	 	 m	 	 	 	 	 	 d	 	 	 	 	 	 	 	 ie	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

a	 	 	 	 	 	 a	 	 	 	 	 	 	 	 en	 	 	 ©DéGéPuzzels	 	
	

	



Meer weten? Bel 085 10 44 55 2
www.homekeukens.nl

Meer weten? Bel 085 487 797 0 
www.homevloeren.nl

PVC
PARKET 

LAMINAAT

TRAPRENOVATIE

TAPIJT
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Cryptogram	

1	 2	 3	 4	

5	 6	

7	

8	 9	

10	 11	

12	

13	 14	

15	 16	

17	 18	 19	

20	 21	

22	
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Kruiswoordpuzzel	

	
	

E	 E	 E	 E	 E	 2	letters:	
boom	
eerstvolgende	
jij	
lengtemaat	
lidwoord	
maanstand	
meester	
muzieknoot	
selenium	
senior	
u	

voegwoord	
voorzetsel	
werktuig	
3	letters:	
bezwering	
boerenbezit	
gravure	
haarvet	
huid	
herkauwer	
kippenverblijf	
middels	

onderwijs	
ontkenning	
rivier	in	Ut.	
waterloop	
watermassa	
zeer	
4	letters:	
Insecteneter	
tijdvak	
toespraak	
wijnsoort	
5	letters:	

ambiance	
tafelgasten	
6	letters:	
eindpunt	
familielid	
heimelijk	
keukenkruid	
rijgkoorden	
vroeger	
7	letters:	
organiseren	
resideren	

E	 E	 E	 E	 E	

E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	 E	

E	 E	 E	
©DéGéPuzzels

HORIZONTAAL	
5	 Omgang	met	kunst.	(13)	
8	 Erfdeel.	(3)	
9	 Daar	zitten	amfibieën	op.	(11)	
10	 Het	commando	tot	inschakelen	geven.	(10)	
11	 Kunstdrager.	(4)	
13	 Feesten	met	zulke	cijfers?	(6)	
14	 Schenken	ze	zulke	koffie	in	de	kroeg?	(6)	
17	 Verkopen	ze	daar	een	boom?	(4)	
19	 Bindmiddel	dat	middel	bindt.	(10)	
20	 Partijdier.	(11)	
21	 Griekse	letter	die	terreur	gebruikt.	(3)	
22	 Brochure	bij	bezwaar.	(13)	

VERTICAAL	
1	 Deftig	aanpassen.	(9)	
2	 Niet	handelen,	wel	zorgen	dat	je	ervan	af	komt.	(7)	
3	 Later	aanbieden.	(7)	
4	 Huil	jij	om	dat	tekenmateriaal?	(6	
6	 Een	duffe	jongen	bij	Sint.	(3,5,4)	
7	 Baantje	van	familieleden.	(12)	
12	 (Geen)	pittige	pinda.	(9)	
15	 Zegt	een	klein	kind	als	vader	(niet)	gaat	werken.	(7)	
16	 Agenten	die	het	klaarspelen.	(7)	
18	 Stille	Europeanen.	(6)	

Een	kruiswoordpuzzel	waarin	de	enige	klinker	de	E	is.	Elke	E	is	al	ingevuld.	De	te	vinden	woorden	
staan	omschreven,	gegroepeerd	naar	de	hoeveelheid	letters.	Vind	zelf	de	plaats	van	elk	woord.	

Cryptogram	

1	 2	 3	 4	

5	 6	

7	

8	 9	

10	 11	

12	

13	 14	

15	 16	

17	 18	 19	

20	 21	

22	
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Kruiswoordpuzzel	

	
	

E	 E	 E	 E	 E	 2	letters:	
boom	
eerstvolgende	
jij	
lengtemaat	
lidwoord	
maanstand	
meester	
muzieknoot	
selenium	
senior	
u	

voegwoord	
voorzetsel	
werktuig	
3	letters:	
bezwering	
boerenbezit	
gravure	
haarvet	
huid	
herkauwer	
kippenverblijf	
middels	

onderwijs	
ontkenning	
rivier	in	Ut.	
waterloop	
watermassa	
zeer	
4	letters:	
Insecteneter	
tijdvak	
toespraak	
wijnsoort	
5	letters:	

ambiance	
tafelgasten	
6	letters:	
eindpunt	
familielid	
heimelijk	
keukenkruid	
rijgkoorden	
vroeger	
7	letters:	
organiseren	
resideren	

E	 E	 E	 E	 E	

E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	

E	 E	 E	 E	

E	 E	 E	
©DéGéPuzzels

HORIZONTAAL	
5	 Omgang	met	kunst.	(13)	
8	 Erfdeel.	(3)	
9	 Daar	zitten	amfibieën	op.	(11)	
10	 Het	commando	tot	inschakelen	geven.	(10)	
11	 Kunstdrager.	(4)	
13	 Feesten	met	zulke	cijfers?	(6)	
14	 Schenken	ze	zulke	koffie	in	de	kroeg?	(6)	
17	 Verkopen	ze	daar	een	boom?	(4)	
19	 Bindmiddel	dat	middel	bindt.	(10)	
20	 Partijdier.	(11)	
21	 Griekse	letter	die	terreur	gebruikt.	(3)	
22	 Brochure	bij	bezwaar.	(13)	

VERTICAAL	
1	 Deftig	aanpassen.	(9)	
2	 Niet	handelen,	wel	zorgen	dat	je	ervan	af	komt.	(7)	
3	 Later	aanbieden.	(7)	
4	 Huil	jij	om	dat	tekenmateriaal?	(6	
6	 Een	duffe	jongen	bij	Sint.	(3,5,4)	
7	 Baantje	van	familieleden.	(12)	
12	 (Geen)	pittige	pinda.	(9)	
15	 Zegt	een	klein	kind	als	vader	(niet)	gaat	werken.	(7)	
16	 Agenten	die	het	klaarspelen.	(7)	
18	 Stille	Europeanen.	(6)	

Een	kruiswoordpuzzel	waarin	de	enige	klinker	de	E	is.	Elke	E	is	al	ingevuld.	De	te	vinden	woorden	
staan	omschreven,	gegroepeerd	naar	de	hoeveelheid	letters.	Vind	zelf	de	plaats	van	elk	woord.	

Cryptogram

Kruiswoordpuzzel
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Schuilnamen	

Zoek	42	voornamen.	In	de	linkerkolom	vindt	u	ze	door	aan	het	begin	een	letter	aan	het	gevraagde	
woord	toe	te	voegen.	In	de	rechterkolom	vindt	u	ze	door	de	eerste	letter	van	het	gevraagde	woord	af	
te	halen.	Zie	het	voorbeeld.	De	voornaam	begint	dus	in	de	kolom	die	het	pijltje	aanwijst.	
Als	alles	goed	is	ingevuld	leest	u	in	de	gemarkeerde	vakjes	van	boven	naar	beneden	een	zin,	die	
geïnspireerd	is	op	een	uitspraak	van	Shakespeare	(in	Romeo	and	Juliet,	1595).		

Voorbeeld:	

voorzetsel	 d	 a	 a	 n	 kansspel	 l	 o	 t	 t	 o	

baas,	chef,	vader	 kreupele	

deel	van	de	voet	 limiet	

horizon	 nu	

tijdperk	 troubadour	

windrichting	 leus,	motto	

voorbij	 turven	

zoogdier	 membraan	
baal,	buidel	 razend,	furieus	

muzieknoot	 trekvogel	

gehoorzaal	 klem	

behoeftigen	 levenslucht	

wat,	enigszins	 oude	auto	

vrouwtjeshond	 robuust,	struis	

kier	 wapen	

organische	verbinding	 onzin	

deel	van	het	hoofd	 zangstuk	

wieldeel	 onvergelijkbaar	

darmuitmonding	 rivier	in	de	Betuwe	

waterafsluiting	 deelstaat	(Zwitserl.)	
meertje	 tuinperk	

uitstraling	 pech	
©DéGéPuzzels	

Schuilnamen Kruiswoordpuzzel voor de jeugdKruiswoordpuzzel	voor	de	jeugd

1

2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 ©DéGéPuzzels

43 15 65 6 60 34 32 12 71 53 2 56 30

HORIZONTAAL
2 hint 4 en	volgende (afk.)	 5	rund		7 lokmiddel		10 puist,	zweer		13 vervoermiddel		14 hert		16	niet	raak		18 ieder		19 deel	van	
het	hoofd	 20		smartphonesoftware		21 akkoord		22 bevel		24 stil! (afk.)		26 slechthorend (afk.)	28 dierengeluid		29 schreeuw		
30	voegwoord		32	slede		33	openbaar	vervoer	(afk.)		35 muzieknoot		36	muzieknoot		37 daar		38	oefenmeester		39 geluidsdrager		
41	vrucht		44	armoedig	huisje		46	dier	dat	in	het	bos	leeft		47	landbouwwerktuig		49	alstublieft (afk.)		51 persoonlijk	
voornaamwoord	52	vroeger		54 vordering		55 kledingstuk		56 plan		57 vruchtennat		59 gong		60	vervoermiddel		62 loofboom		
63 naaldboom		66 draagzak	 67	opbergplaats		68 telwoord		69 inhoudsmaat		70 dierengeluid		72 eerste	vrouw		73	en	dergelijke 
(afk.)	 	74	mazzel		75 kippenproduct		76 nummer (afk.)		77	oorzaak	 78	vrouwelijk	kledingstuk

VERTICAAL
1	muzieknoot		2 televisie		3 rivier	in	Italië	 	4 loofboom	 6	politieke	partij	 7	paling		8	woonboot		9 soort	papegaai		11 grootmoeder		
12 hoen		13 heerser		14 kledingstuk		15 zeer,	bar		17 huidvlekje		21 deel	van	de	bijbel (afk.)	 23	overblijfsel	bij	verbranding	
24	neusvocht		25	leefomgeving		27 hoofdbedekking		28 scheur	31	familielid		34 niet	bezet	 35	hevig,	heftig		37 roem		
40 tweetal		41 bakmengsel	 42	gehuil		43 doelverdediger	 45	uitproberen		46	deel	van	de	voet		48	schoolartikel		49 naar,	niet	
fijn		50 strandkleding		51 telwoord	 53	spleet	 54	laagwater		58 naschrift	bij	een	brief		60 moment		61 mannetjeshond		
64 oude	Romeinse	 groet	 	65	wiel		69 gemalen	 graan	 71	jongensnaam

Vul	de	puzzel in.	Zet	in	de	vakjes	
helemaal	onderaan	de	letters	die	je	
in	de	vakjes	met	hetzelfde	getal	hebt	
gevonden.	Dit	woord	is	de	oplossing	
van	de	puzzel.
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D A A R  K A N  N I E T S  T E G E N O P ! 

•  Christelijke signatuur & natuurlijk gelegen in het Vechtdal

•   De ideale gezinscamping met ruime kampeerplaatsen, 

ook met privé sanitair

•   Recreatieteam in alle schoolvakanties en activiteiten voor 

alle leeftijdsgroepen

•  Verhuur caravans, chalets, jaarplaatsen en familiehuis

• Nog enkele kavels (voor uw chalet) beschikbaar

• 55+ weken met programma in juni en september

• Vernieuwde zwembad kan worden overdekt!

www.deklimberg.nl - hardenberg

*Op huurprijs kampeerplaats bij boeken t/m 31-1-2019

Actie!
10% VROEGBOEK-

KORTING*
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Margrietpuzzel
Margrietpuzzel	

Vul	om	elke	omschrijving,	met	de	klok	mee,	een	woord	van	6	letters	in.		
Het	pijltje	geeft	de	positie	van	de	beginletter	aan.		
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moeizaam computer-
term 

door 
water 

omringde 
grond 

knaagdier jager 

terugloop chemisch 
element  

spandoek 
met tekst sjabloon schaaldier 

politieman opstandig smakelijk vechtsport 
eerste 
vlieger 
(myth) 

geestelijke secretaris rustdag castreren sneeuw-
storting 

soldaten-
bepakking inzicht, 

idee 
gehuil tafelwijn oud 

voertuig 

bang zijn boezelaar honden-
hok schoon knijpend 

mengen 

marihuana 
plant 

stad in 
Kroatië reeks gewillig 

tweezits-
fiets 

een vd 
Bijbelse 
rechters  

kosteloos  

meisjes-
naam 

krab, kras 

stelen seizoen 

lichamelijk 
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Kruiswoordpuzzel zonder klinkers

Woord ervoor

Bijbelpuzzel
Kruiswoordpuzzel	zonder	klinkers		
	
In	deze	kruiswoordpuzzel	zijn	in	de	omschrijvingen	de	klinkers	weggelaten.	De	te	vinden	woorden	
moeten	wel	gewoon	met	klinkers	ingevuld	worden.	
	
		 		 1	 		 2	 		 3	 		 4	 		 5	 		 6	 		 		

7	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 8	 	 	 	 9	

	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 	 	

10	 	 	 	 	 		 11		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 		 		 		 	 		 	 		 	 		 	 		 		 		 	

12	 	 13	 	 	 	 	 		 14	 	 	 	 15	 	 	

		 		 	 		 	 		 		 		 	 		 		 		 	 		 	

16	 	 	 	 	 		 17	 	 	 		 18	 	 	 	 	

	 		 	 		 		 		 	 		 		 		 	 		 	 		 		

19	 	 	 	 20	 	 	 		 21	 	 	 	 	 	 22	

	 		 		 		 	 		 	 		 	 		 	 		 		 		 	

23	 	 24	 	 	 	 	 	 	 		 25	 	 26	 	 	

	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	

27	 	 	 	 	 		 28	 	 	 	 	 	 	 	 	

		 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 		

	
	
Woord	ervoor	
	
In	onderstaande	puzzel	moet	in	elk	vakje	één	woord	worden	ingevuld.	Dat	woord	past	voor	alle	drie	
de	woorden	en	maakt	van	elk	van	die	woorden	een	nieuw,	langer	woord.	
De	beginletters	van	de	woorden	die	moeten	worden	gevonden	vormen	van	links	naar	rechts	gelezen	
een	uitdrukking.	
	

stuk	

schaal	

hals	

pot	

vlek	

zwart	

land	

top	

middel	

oord	

hof	

rum	

dom	

wijs	

aar	

bord	

woord	

val	

blad	

kleur	

sluis	

beeld	

knie	

goed	

jaar	

bouw	

waarde	

stil	

molen	

jack	

deel	

recht	

stuk	

klok	

spits	

hoog	

vol	

bewijs	

zucht	

klok	

kreet	

weer	

boot	

wagen	

net	
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HORIZONTAAL 
7	knffldr		8	prcs		10	grnsrt		11	schn,	
vrdwrs		12	pprn	lntrn		14	grt	mnsp			
16	nw	strtj		17	wtrknt		18	dl	vn	n	jr			
19	bpld	stmppt		vn	wrtln		21	dr	
tvrkrcht		23	bpld	jrlks	gldprs			
25	tdrkkng	vn	tvrdnhd		27	plts	n	Drnth		
28	fmlld	
 
VERTICAAL 
1	bldvt	2	knmrknd	trk		3	llb			
4	mzknstrmnt		5	hn	n	wr		6	chc	fst				
7	nm	vn	n	bk		9	rnd	ck		13	ht	grtst	ntl		
15	lng	schn		16	bschmnd	tstnd			
17	sprtrtkl		18	tdschrft		20	mnd	d	n	
vlgtg	bstrt		21	gbdshs		22	vrnmst	prsn		
24	rpn		26	wrvn	gn	twd	s 
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7	knffldr		8	prcs		10	grnsrt		11	schn,	
vrdwrs		12	pprn	lntrn		14	grt	mnsp			
16	nw	strtj		17	wtrknt		18	dl	vn	n	jr			
19	bpld	stmppt		vn	wrtln		21	dr	
tvrkrcht		23	bpld	jrlks	gldprs			
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vlgtg	bstrt		21	gbdshs		22	vrnmst	prsn		
24	rpn		26	wrvn	gn	twd	s 

Kruiswoordpuzzel	zonder	klinkers		
	
In	deze	kruiswoordpuzzel	zijn	in	de	omschrijvingen	de	klinkers	weggelaten.	De	te	vinden	woorden	
moeten	wel	gewoon	met	klinkers	ingevuld	worden.	
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12	 	 13	 	 	 	 	 		 14	 	 	 	 15	 	 	

		 		 	 		 	 		 		 		 	 		 		 		 	 		 	

16	 	 	 	 	 		 17	 	 	 		 18	 	 	 	 	
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27	 	 	 	 	 		 28	 	 	 	 	 	 	 	 	

		 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 		

	
	
Woord	ervoor	
	
In	onderstaande	puzzel	moet	in	elk	vakje	één	woord	worden	ingevuld.	Dat	woord	past	voor	alle	drie	
de	woorden	en	maakt	van	elk	van	die	woorden	een	nieuw,	langer	woord.	
De	beginletters	van	de	woorden	die	moeten	worden	gevonden	vormen	van	links	naar	rechts	gelezen	
een	uitdrukking.	
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BIJBELPUZZEL	

In	deze	woordzoeker	moet	u	niet	de	namen	die	hieronder	genoemd	worden	zoeken,	maar	de	echtgenote	die	
erbij	hoort	of	de	zoon	of	dochter	die	erbij	hoort.	Als	alles	is	weggestreept	vormen	de	overgebleven	hokjes	nog	
twee	vaders	met	hun	kinderen.	Deze	vier	namen	vormen	de	oplossing	van	de	puzzel.	
(de	spelling	van	de	namen	is	die	van	de	NBV	2004)	
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N B E N J A M I N H C A R E Z A 

O N O J L I K J O I T A M A R C 

O B K E T U R A R O P P I S J H 

M K S I L L A E L E T A N S A I 

I A I E E C F M N A M I M R L N 

A L C A A R H I A L B O I E L O 

L E H B A R N A U A N F G B I A 

L B E I E N J A M B F A T E S M 

I D M G A E S A U A T J E K U A 

C E A A T E B A S I L E S K R E 

S B N I M I L K A U W M O A D B 

I E N L L E L I S E B A B E A A 

R H A O N A C H O R R R S O E H 

P C H C E L E M I B A I I T L C 

M O S R E G B E D O B A H C I E 

A J E H O S A B A T M N E B U R 

Streep	van	de	mannen	hieronder	de	naam	van	hun	vrouw	weg	

AÄRON	
ABRAHAM	
AHASVEROS	
AMRAM		
ANANIAS	
AQUILA	
DAVID	

ELIMELECH	
ELKANA	
ESAU	
FELIX	
HOSEA	
JAKOB	
JOJADA	

JOZEF(NT)	
JOZEF(OT)	
LAMECH		
MOZES	
NACHOR	
SAUL	
ZACHARIAS

Streep	van	de	mannen	of	vrouwen	hieronder	de	naam	van	hun	zoon	of	dochter	weg	

AÄRON	
BETUËL	
CHAMOR	
ELIMELECH	
FANUËL	
ISAÄK	
JEFUNNE	

JERUBBAÄL	
JESAJA	
JOZEF(OT)	
JUDA	
KIS	
LEA	
MOZES	

NOACH	
PINECHAS	
RACHEL	
SALOMO	
SAUL	
SIPPORRA	
TERACH



 

  

SPECIAALZAAK in harde 
en zachte vloerbedekking 
& raambekleding 
 
 
STOFFEERBEDRIJF voor 
woningen en bedrijven. 
 
 
 
LEVERANCIER van  
• Pvc vloeren 
• Kamerbreed tapijt 
• Vinyl 
• Marmoleum 
• Laminaat 
• Natuurtapijt 
• Lopers 
• Schoonloopmatten 
• Karpetten 
• Vloerkleden 
• Gordijnen  
• Vitrages 
• Inbetweens 
• Decoratiestoffen 
• Vouwgordijnen 
• Plissé gordijnen 
• Paneel gordijnen 
• Rolgordijnen 
• Jaloezieën 
• Klein meubelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden 
Ma 13.30 – 18 uur 
Di   9.00 – 18 uur 
Wo   9.00 – 18 uur 
Do   9.00 – 18 uur 
Vr   9.00 – 18 uur 
Za   9.00 – 17 uur  

ULGERSMAWEG 24 | 9731 BT | GRONINGEN | 050-5410429  
BARLETTA@PLANET.NL | WWW.BARLETTA.NL 
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Letterwissel
Letterwissel	

Ga	op	zoek	naar	de	woorden	uit	de	linkerkolom.	U	moet	van	elk	gevonden	woord	slechts	1	letter	
verplaatsen	om	het	woord	uit	de	rechterkolom	te	vinden.	Zie	het	voorbeeld.	De	omschrijving	van	de	
woorden	rechts	staan	in	willekeurige	(alfabetische)	volgorde.	Als	alles	goed	is	ingevuld,	leest	u	in	de	
gemarkeerde	hokjes	van	boven	naar	beneden	een	spreekwoord.	

materiaalsoort	

afgetakeld,	seniel	
boekformaat	

dagelijks	voedsel	
drankverkoper	

drinkbeker	
Franse	kaas	

gebaar	
geoefend,	ervaren	

heldenpoëzie	
hinderen	
imiteren	

insecteneter	
knolvorming	spruitje	

korte	broek	
langzaam	garen	

logement	
pelsdier	

plaats	in	N-H	
rolschaats	
ruw	mens	

slim,	pienter	
steekorgaan	

stelletje	
strijkmes	

tijdperk	van	24	uur	
vaandel	

van	inborst	
viool	

vlinderbloemige	plant	
vol	geestkracht	

voorbij	
vruchtbare	stof	
wijd	uitlopen	
zeer	warm	

diepte,	nis	
traject	

slechter	maken	
groot	zoogdier	
klein	feestmaal	

spijker	
zwaar	dragen	

schim	
vlek,	spat	

tof,	geschikt	
eigen	aan	de	soort	

zangvogel	
suikerklontjes	

halskraag	 b	 o	 o	 r	 d	 b	 r	 o	 o	 d	
deel	ve	golfbaan	

uniformpet	
wedstrijd	

bluf,	drukte	
wegkant	
kleurtint	

maatsch.	klasse	
struisvogel	
onderonsje	

ernaast	gieten	
kleur	
tuin	

deel	van	een	wijk	
alcoholische	drank	

hoge	grond	
winterkost	

deel	van	het	been	
warme	drank	
luister,	pracht	
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Winterwoordzoeker KinderpaginaWinterwoordzoeker	
	

De	12	letters	die	overblijven	vormen	samen	nog	een	winterwoord.	

K	 D	 U	 O	 K	 S	 IJ	 W	 E	 E	 R	 B	 E	 R	 I	 C	 H	 T	 S	 S	

©
DéG

éPuzzels	

U	 R	 V	 E	 R	 K	 O	 U	 D	 H	 E	 I	 D	 N	 S	 N	 E	 R	 T	 R	

N	 E	 I	 R	 A	 U	 R	 B	 E	 F	 M	 N	 E	 K	 O	 T	 S	 A	 E	 E	

S	 B	 B	 E	 J	 V	 E	 R	 W	 A	 R	 M	 I	 N	 G	 R	 R	 M	 S	 K	

T	 B	 O	 T	 A	 N	 E	 S	 T	 A	 A	 H	 C	 S	 E	 T	 R	 T	 K	 E	

S	 A	 E	 K	 N	 H	 B	 U	 I	 M	 W	 I	 T	 T	 P	 A	 R	 S	 C	 R	

C	 R	 R	 A	 U	 A	 K	 O	 G	 I	 R	 E	 E	 R	 W	 O	 K	 N	 A	 B	

H	 K	 E	 L	 A	 A	 E	 L	 N	 S	 O	 M	 O	 N	 O	 I	 O	 E	 J	 S	

A	 N	 N	 V	 R	 R	 IJ	 T	 E	 T	 O	 B	 E	 I	 E	 U	 U	 N	 R	 IJ	

A	 E	 K	 S	 I	 D	 E	 L	 W	 M	 L	 T	 W	 N	 S	 A	 J	 E	 E	 V	

T	 T	 O	 IJ	 E	 R	 E	 B	 R	 E	 E	 A	 H	 U	 T	 S	 P	 O	 T	 L	

S	 I	 O	 N	 T	 G	 H	 E	 M	 O	 G	 D	 A	 M	 U	 T	 S	 H	 N	 D	

E	 U	 L	 E	 E	 E	 H	 E	 V	 E	 N	 S	 A	 R	 W	 O	 L	 C	 I	 E	

N	 R	 E	 P	 M	 T	 N	 D	 N	 T	 C	 E	 J	 L	 Z	 O	 E	 S	 W	 P	

P	 N	 S	 D	 K	 T	 O	 IJ	 S	 B	 E	 E	 R	 A	 O	 E	 E	 D	 I	 R	

E	 IJ	 A	 IJ	 N	 N	 E	 R	 O	 P	 S	 R	 D	 O	 A	 C	 N	 N	 U	 E	

I	 S	 Z	 O	 K	 T	 O	 L	 L	 I	 A	 M	 P	 J	 N	 L	 O	 A	 R	 S	

R	 I	 R	 E	 O	 V	 L	 E	 G	 O	 V	 W	 A	 N	 T	 E	 N	 H	 T	 S	

G	 F	 R	 E	 S	 N	 E	 E	 U	 W	 S	 C	 H	 U	 I	 V	 E	 R	 C	 I	

IJ	 S	 B	 A	 A	 N	 T	 H	 C	 O	 T	 N	 E	 D	 E	 T	 S	 F	 L	 E	

boerenkool	
bontlaarzen	
bui	
chocolademelk	
das	
december	
depressie	
donker	
elfstedentocht	
februari	
front	
glijden	
griep	
haard	
handschoenen	

hemd	
hutspot	
ijsbaan	
ijsbeer	
ijsbreker	
ijskoud	
ijspegel	
ijsvlakte	
ijzig		
januari	
jas	
kou	
kunstschaatsen	
maillot	
mist	

muts	
noren	
oorwarmer	
pret	
ruitenkrabber	
schaatsen	
sjaal	
skiën	
slee	
sneeuwschuiver	
snert	
sporen	
startproblemen	
stoken	
strooiwagen	

thermometer	
trui	
verkoudheid	
verwarming	
voetenwarmer	
vogelvoer	
wanten	
weerbericht		
winterjack	
winterteen	
wit	
wol	
	
	
	

KINDERPAGINA		
	
Los	alle	puzzeltjes	hieronder	op.	Uit	elk	puzzeltje	komen	één	of	meer	woorden.	Achter	elkaar	gelezen	vormen	die	
woorden	een	spreekwoord.	Kun	jij	het	spreekwoord	vinden?	
	
1.	REKENSLANG	
In	de	bek	van	de	slang	gaat	het	getal	15.	Tel	op,	trek	af,	deel	en	vermenigvuldig	door	het	slangenlijf	heen.	Welk	getal	komt	eruit?	
Schrijf	het	in	letters	op.	
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2.	PUZZELTJE	
Vul	de	goede	woorden	in.	Je	leest	in	de	gekleurde	kolom,	van	boven	naar	beneden	het	volgende	stukje	van	het	spreekwoord.	
	

	 	 	 	 	 dier	met	strepen	 	
	 	 	 	 	 strijkinstrument	 	  
	 	 	 	 	 gele	priklimonade	 	
	 	 	 	 	 slaapje	 	  
	 	 	 	 	 voetbalstadion	in	Amsterdam	

	 	 	 	 	 strooizout	 	  
	 	 	 	 	 tekenverhaal	 	  
	 	 	 	 	 vierde	deel	 	  
	 	 	 	 	 watervogel	 	  
	 	 	 	 	 strelen	 	   

	
3.	WOORDZOEKER	 	 	 	 	 	 	 	
Streep	de	woorden	weg.	De	letters	die	overblijven	
vormen	het	volgende	stukje	van	het	spreekwoord.	

	
	
	

15

- 3

+	5 :	4

x	6
- 15

:	3

x	4
: 2

+	6

- 4

:	2

- 4
uit

in

H	 S	 A	 J	 R	 E	 T	 N	 I	 W	

V	 A	 L	 A	 A	 J	 S	 N	 U	 S	

R	 M	 N	 IJ	 S	 L	 A	 E	 G	 C	

I	 A	 S	 D	 E	 K	 I	 T	 I	 H	

E	 S	 T	 E	 S	 N	 T	 N	 L	 A	

Z	 N	 U	 K	 N	 C	 N	 A	 L	 A	

E	 E	 M	 E	 E	 O	 H	 W	 E	 T	

N	 E	 D	 R	 R	 G	 G	 O	 Z	 S	

E	 U	 E	 S	 T	 R	 U	 I	 E	 E	

O	 W	 N	 T	 D	 U	 O	 K	 G	 N	

GEZELLIG	 KOUD	 SJAAL	 TRUI	

HANDSCHOEN	 MUTS	 SLEE	 VRIEZEN	

IJS	 OUD	EN	NIEUW	 SNEEUW	 WANTEN	

KERST	 SCHAATSEN	 SNERT	 WINTERJAS	

4.	SPREEKWOORDEN,	UITDRUKKINGEN	EN	GEZEGDEN	
Kun	jij	deze	zinnen	afmaken?	
Vul	het	goede	woord	in	en	je	leest	in	de	gekleurde	kolom	
van	boven	naar	beneden	het	laatste	woord	van	het	
spreekwoord.	
Weet	je	ook	wat	dit	spreekwoord	betekent?	
	
	

Met	 	 	 	 	 maten	meten.	

Een	 	 	 	 	 kan	de	was	doen.	

Geen	 	 	 	 	 voor	de	neus	waard	zijn.		

Lik	op		 	 	 	 	 krijgen.	

Niet	voor		 	 	 	 	 vatbaar	zijn.	

Buurmans	 	 	 	 	 is	altijd	groener.	

KINDERPAGINA		
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	 	 	 	 	 tekenverhaal	 	  
	 	 	 	 	 vierde	deel	 	  
	 	 	 	 	 watervogel	 	  
	 	 	 	 	 strelen	 	   

	
3.	WOORDZOEKER	 	 	 	 	 	 	 	
Streep	de	woorden	weg.	De	letters	die	overblijven	
vormen	het	volgende	stukje	van	het	spreekwoord.	
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H	 S	 A	 J	 R	 E	 T	 N	 I	 W	

V	 A	 L	 A	 A	 J	 S	 N	 U	 S	

R	 M	 N	 IJ	 S	 L	 A	 E	 G	 C	

I	 A	 S	 D	 E	 K	 I	 T	 I	 H	

E	 S	 T	 E	 S	 N	 T	 N	 L	 A	

Z	 N	 U	 K	 N	 C	 N	 A	 L	 A	

E	 E	 M	 E	 E	 O	 H	 W	 E	 T	

N	 E	 D	 R	 R	 G	 G	 O	 Z	 S	

E	 U	 E	 S	 T	 R	 U	 I	 E	 E	

O	 W	 N	 T	 D	 U	 O	 K	 G	 N	

GEZELLIG	 KOUD	 SJAAL	 TRUI	

HANDSCHOEN	 MUTS	 SLEE	 VRIEZEN	

IJS	 OUD	EN	NIEUW	 SNEEUW	 WANTEN	

KERST	 SCHAATSEN	 SNERT	 WINTERJAS	

4.	SPREEKWOORDEN,	UITDRUKKINGEN	EN	GEZEGDEN	
Kun	jij	deze	zinnen	afmaken?	
Vul	het	goede	woord	in	en	je	leest	in	de	gekleurde	kolom	
van	boven	naar	beneden	het	laatste	woord	van	het	
spreekwoord.	
Weet	je	ook	wat	dit	spreekwoord	betekent?	
	
	

Met	 	 	 	 	 maten	meten.	

Een	 	 	 	 	 kan	de	was	doen.	

Geen	 	 	 	 	 voor	de	neus	waard	zijn.		

Lik	op		 	 	 	 	 krijgen.	

Niet	voor		 	 	 	 	 vatbaar	zijn.	

Buurmans	 	 	 	 	 is	altijd	groener.	

KINDERPAGINA		
	
Los	alle	puzzeltjes	hieronder	op.	Uit	elk	puzzeltje	komen	één	of	meer	woorden.	Achter	elkaar	gelezen	vormen	die	
woorden	een	spreekwoord.	Kun	jij	het	spreekwoord	vinden?	
	
1.	REKENSLANG	
In	de	bek	van	de	slang	gaat	het	getal	15.	Tel	op,	trek	af,	deel	en	vermenigvuldig	door	het	slangenlijf	heen.	Welk	getal	komt	eruit?	
Schrijf	het	in	letters	op.	
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2.	PUZZELTJE	
Vul	de	goede	woorden	in.	Je	leest	in	de	gekleurde	kolom,	van	boven	naar	beneden	het	volgende	stukje	van	het	spreekwoord.	
	

	 	 	 	 	 dier	met	strepen	 	
	 	 	 	 	 strijkinstrument	 	  
	 	 	 	 	 gele	priklimonade	 	
	 	 	 	 	 slaapje	 	  
	 	 	 	 	 voetbalstadion	in	Amsterdam	

	 	 	 	 	 strooizout	 	  
	 	 	 	 	 tekenverhaal	 	  
	 	 	 	 	 vierde	deel	 	  
	 	 	 	 	 watervogel	 	  
	 	 	 	 	 strelen	 	   

	
3.	WOORDZOEKER	 	 	 	 	 	 	 	
Streep	de	woorden	weg.	De	letters	die	overblijven	
vormen	het	volgende	stukje	van	het	spreekwoord.	
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GEZELLIG	 KOUD	 SJAAL	 TRUI	

HANDSCHOEN	 MUTS	 SLEE	 VRIEZEN	

IJS	 OUD	EN	NIEUW	 SNEEUW	 WANTEN	

KERST	 SCHAATSEN	 SNERT	 WINTERJAS	

4.	SPREEKWOORDEN,	UITDRUKKINGEN	EN	GEZEGDEN	
Kun	jij	deze	zinnen	afmaken?	
Vul	het	goede	woord	in	en	je	leest	in	de	gekleurde	kolom	
van	boven	naar	beneden	het	laatste	woord	van	het	
spreekwoord.	
Weet	je	ook	wat	dit	spreekwoord	betekent?	
	
	

Met	 	 	 	 	 maten	meten.	

Een	 	 	 	 	 kan	de	was	doen.	

Geen	 	 	 	 	 voor	de	neus	waard	zijn.		

Lik	op		 	 	 	 	 krijgen.	

Niet	voor		 	 	 	 	 vatbaar	zijn.	

Buurmans	 	 	 	 	 is	altijd	groener.	
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DecemberfilippineDECEMBERFILIPPINE		
	
In	de	puzzel	moeten	allemaal	woorden	worden	ingevuld	die	met	deze	winterse	(feest)maand	te	maken	
hebben.	De	letters	van	de	woorden	vindt	u	hieronder,	medeklinkers	en	klinkers	apart	in	alfabetische	
volgorde.			
Breng	de	letters	uit	de	genummerde	vakjes	over	naar	de	vakjes	met	eenzelfde	nummer	onder	de	puzzel.	U	
leest	daar	dan	een	weerspreuk	die	ook	over	deze	maand	gaat.	
	
1	dk-ou	

2	dhr-aa	

3	nntw	-ae	

4	llmns-eu	

5	ggllz-eei	

6	fnst-eee	

7	dknr-eo	

8	krst-e	

9	nsw-eeu	

10	glps-eeij	

11	ddghl-aei	

12	nppsw-eeou	

13	nrst-eioo	

14	flm-aeii	

15	bns-aaij	

16	nprstw-eeeo	

17	dglnt-eiuij	

18	chjlst-ei	

19	nrvz-eei	

20	bltv-eo	

21	knrs-aae	

22	krrvw-euu	

23	chnsst-aae	

24	lnpzz-eeu	

25	bll-eioo	

26	lns-eee	

27	jls-aa	

28	chkl-ae	

29	hpstt-ou	

30	djr-aaeou	

	

1	 	 39	 	 	 16	 	 	 	 	
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Verlaag nu uw energiekosten 
door aanschaf van 

spouwmuur- vloer- of dakisolatie

Speciaal voor de lezers van het Nederlands Dagblad 
biedt BEVO Isolaties & Duurzaamheid:
●  Een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek 

met een ervaren adviseur bij u thuis
●  Gratis adviesrapport
●  Gratis off erte

v

v

v

Musselkanaal
Tel. 0599-820389

www.bevoisolaties.nl

Specialist in 
●  Naadloze isolatie

●  Spouwmuurisolatie

●  Vloerisolatie

●  Dakisolatie

v

v

v

v
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Zoek	van	onderstaande	54	vragen	de	antwoorden	in	de	advertenties	van	dit	magazine.	
Achter	elke	vraag	staat	tussen	haakjes	achtereenvolgens	vermeld:	het	aantal	letters	waaruit	het	
antwoord	bestaat	-	twee	keer	een	getal	van	een	letter	uit	het	antwoord	dat	u	nodig	hebt	-	twee	keer	
een	getal	van	een	vakje	in	het	diagram	op	pagina	89,	waar	u	de	betreffende	letter	dient	in	te	vullen	
(zie	voorbeeld	hieronder).	Als	alles	goed	is	ingevuld	verschijnen	in	de	vakjes,	gelezen	van	1	t/m	108,	
twee	weerspreuken	over	de	winter.	Die	twee	spreuken	zijn	de	oplossing	van	deze	puzzel.	Kijk	ook	op	
pagina	92/93	voor	de	inzenddatum	en	de	prijzen.	Tenslotte:	de	‘ij’	in	deze	puzzel	is	één	letter.	

Voorbeeld	
Stel,	de	vraag	is:	welk	jaargetijde	vindt	u	op	de	voorpagina	van	dit	magazine?	(6;	3-89;	6-15).	
Antwoord:	Winter	(=6	letters);	letter	3	(n)	noteert	u	in	vakje	89	van	het	diagram	op	pagina	89;	letter	6	
noteert	u	in	vakje	15.	

1	 Hoe	heet	het	meisje	in	de	advertentie	van	Compassion?	(6;	1-88;	6-78)			
2	 Waar	zorgt	de	RMU	beter	voor?	(14;	3-14;	5-95)	
3	 Wat	is	er	gratis	bij	Voorbrood	Meubelen	in	Zevenhuizen?	(8;	5-54;	7-92)	
4	 Wat	levert	gezonde	nachtrust	op,	volgens	Alexander	Slapen?	(7;	2-101;	5-5)	
5	 Wat	heb	ik	in	één	jaar	uit	bij	het	Nederlands	Bijbelgenootschap?	(5;	2-107;	5-29)	
6	 Over	welk	onderwerp	geeft	Hess	Uitvaartzorg	advies	onder	punt	3?	(8;	1-58;	4-24)	
7	 Wat	is	Stolk	Orgels	al	meer	dan	30	jaar?	(13;	1-84;	13-97)	
8	 Wat	is	het	tweede	dat	uw	vermogen	verdient	bij	Van	Dam	&	Verkade?	(13;	1-62;	12-100)	
9	 Wat	doet	De	Verre	Naasten	wereldwijd	al	40	jaar	met	het	geloof?	(5;	2-61;	5-87)	
10	Welk	vervoermiddel	kun	je	winnen	bij	Ontmoeting?	(7;	4-16;	5-108)		
11	Wat	wil	Beter	Uit	je	laten	ontdekken?	(6;	2-26;	6-85)	
12	Barletta:	speciaalzaak	in	vloeren,	gordijnen	en	wat	nog	meer?	(9;	1-23;	4-106)	
13	Wie	zegt	er	wat	bij	de	EO?	(5;	1-44;	2-75)	
14	Welk	woord	staat	in	het	midden,	bovenaan	bij	Oudman	Keukens?	(6;	4-48;	6-80)	
15	Wie	krijgt	van	de	Bibleleague	toegang	tot	de	Bijbel?	(8;	2-56;	3-1)	
16	Wat	levert	de	Scholengroep	West	Nederland	met	de	Bijbel	als	basis?	(8;	2-13;	7-83)	
17	Wat	kun	je	verlagen	bij	BEVO	in	Musselkanaal?	(13;	1-103;	10-74)	
18	Waartegen	gaan	we	samen	eten,	volgens	Medair?	(6;	3-22;	4-93)	
19	In	welk	werelddeel	is	Ade	actief?	(6;	1-31;	6-68)	
20	Wat	is	er	al	70	jaar	goed	aan	De	Kleine	Belties?	(13;	6-63;	10-38)	
21	Met	welke	hulpmiddelen	loop	je	bij	Fusselastic	weer	als	vanouds?	(10;	2-102;	6-20)	
22	Waarmee	kan	3xM	doorgaan	dankzij	uw	gift?	(9;	5-51;	9-73)	
23	Welke	soort	voertuigen	levert	de	Italiaanse	fabrikant	Casalini?	(12;	2-45;	12-90)	
24	Wat	kunnen	pabo-studenten	doen	bij	De	Wolfskuylen?	(13;	8-70;	13-105)	
25	Wat	verleng	je	aan	de	cv-ketel	met	TONZON?	(10;	2-60;	10-27)	
26	Hoe	lang	mag	u	weg	van	Leprazending,	als	u	wint?	(9;	1-96;	8-64)	
27	Waarbij	krijg	je	bij	Bosma	Bedden	een	gratis	hoeslaken	+	molton?	(9;	2-11;	8-76)	
28	Van	welke	dag	wordt	u	vanuit	Rhenen	gevraagd	of	u	die	liefhebt?	(6;	2-47;	6-19)	
29	Welke	soort	vloer	staat	als	derde	in	de	groene	cirkel	bij	Home	Vloeren?	(8;	2-3;	5-49)	
30	Wat	kunt	u	winnen	in	braille	bij	de	CBB?	(10;	2-21;	10-52)	
31	In	welke	plaats	staat	de	nieuwe	showroom	van	MAX	Welzijnswinkel?	(7;	1-30;	6-72)	
32	Hoeveel	aanbiedingen	heeft	Rikkoert	in	Schoonhoven?	(9;	1-32;	7-7)	
33	Hoe	heet	het	meisje	dat	symbool	staat	voor	steun	die	ZOA	biedt?	(5;	2-4;	4-86)	
34	Waar	bent	u	welkom	bij	Diepeveen	Keukens	en	Badkamers?	(8;	2-9;	4-91)	 	
35	Wat	is	Dormez	Bien	de	Luxe	bij	De	Vries	Slaapcomfort?	(18;	1-82;	11-18)	
36	Wat	moet	je	vieren,	volgens	camping	De	Oldemeyer?	(6;	3-66;	6-2)	
37	Waar	staat	uw	tweede	huis,	volgens	Hoge	Hexel?	(6;	1-6;	2-79)	

38	Wie	krijgen	er	bemoedigingen	en	tips	bij	de	NPV?	(13;	2-34;	5-71)	
39	Waar	moet	je	om	geven,	volgens	VluchtelingenWerk	Nederland?	(16;	1-15;	11-35)	
40	Wat	vind	je	in	alle	stijlen	en	prijsklassen	in	de	showroom	van	Slaaphof?	(6;	2-98;	6-42)	
41	Wat	duurt	48	uur	bij	Otolift?	(8;	6-43;	7-89)	
42	Welk	woord	staat	er	vóór	‘Jongbloed	Winterpuzzel’?	(5;	1-69;	4-10)	
43	Voor	welk	land	vraagt	Tear	uw	steun?	(5;	1-12;	4-41)	
44	Wat	maakt	De	Pineta	compleet?	(12;	4-59;	8-67)	
45	In	welk	land	ondersteunt	Friedensstimme	evangelieverkondiging?	(7;	5-65;	7-33)	
46	In	welk	gebouw	in	Assen	kunt	u	een	high	tea	winnen	bij	Accolade?	(10;	1-17;	4-46)	
47	Waar	gaat	Kirsty	in	de	advertentie	van	Bartiméus	later	bij?	(9;	2-55;	6-99)	
48	In	welke	plaats	is	Stichting	Hulp	Oost-Europa	gevestigd?	(9;	5-57;	7-39)	
49	Waarvan	is	De	Klimberg	het	toppunt?	(15;	7-50;	15-104)	
50	Welk	boekje	van	de	Gereformeerde	Bijbelstichting	heeft	code	PPB2?	(15;	2-37;	5-25)	
51	Waar	kun	je	naar	vragen	in	de	showroom	van	Aldura	in	Zwolle?	(6;	1-94;	5-77)	
52	Wat	is	bij	Het	Passion	het	hele	jaar	door	onvergetelijk?	(12;	1-40;	4-28)	
53	Hoe	loopt	dat,	bij	Oudman	Schoenen?	(8;	1-53;	7-36)	
54	Wat	heeft	de	firma	S.	de	Wit	&	Zn.	al	ruim	75	jaar?	(8;	1-8;	4-81)	
	
	

Advertentiepuzzel

© GAB
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Bieten salade
(± 2 kg)

met haring

Bereiding: 
• Vlees, appels, augurken en ui in kleine blokjes 

snijden en door elkaar roeren. 
• Azijn, mayonaise, sour cream, mosterd en krui-

den naar smaak toevoegen. 
• Zilveruitjes, bieten met het vocht en de aardap-

pelblokjes toevoegen. 
• Opmaken op een platte schaal. 
• Garnering vlak voor het opdienen toevoegen.

Voor de garnering: 
• klein blikje tonijn
• 2 of 3 zoute haringen
• gekookte eieren
• augurken en zilveruitjes
• plakjes komkommer 
• sla

Ingrediënten: 
• � 500 gram  

gebraden rundvlees
• 2 goudreinetten
• � 1 kg gekookte 

aardappelen in 
blokjes

• 4 eetlepels zilver-
uitjes

• halve fijngesneden 
ui

• bietensticks HAK 
(potje 355 gr)

• mayonaise
• klein bekertje sour 

cream
• mosterd
• 3 eetlepels azijn
• peper, zout, kerrie 

en paprikapoeder

TEKST EN BEELD: ANTHONY BORG

4 de winter

Soms komt een overlijden onverwacht, maar vaak zien 

we het aankomen. Dan geeft het rust om alles vast 

eens op een rij te zetten. Wat zijn de laatste wensen? 

Van degene die gaat overlijden, maar ook van de 

nabestaanden. Wat is echt belangrijk: wil je de bezoekers 

nog wat méégeven. Of juist wat nalaten.

Bij Hess uitvaartzorg weten wat kan en wat mag. Heeft 

u veel ideeën maar weet u niet hoe die vorm te geven 

of juist maar één bijzondere wens, ook dan doen wij er 

alles aan om die mogelijk te maken. 

Bel voor een afspraak 010 418 23 33 

of vraag het informatiepakket aan 

via www.hess.nl

Hess uitvaartzorg staat voor iedereen klaar. Afhankelijk 

van uw wensen en de beschikbare verzekeringen en 

middelen, kijken wij samen met u hoe de uitvaart 

betaalbaar verzorgd kan worden. Met respect en 

betrokkenheid verlenen wij iedereen de grootst 

mogelijke persoonlijke zorg. 

Wilt u ook de � nanciën vooruit regelen, dan is er 

de stichting deposito-uitvaartkosten fonds A. Hess. 

Stortingen in een depositofonds zijn niet aftrekbaar

voor de vermogensbelasting. 

Meer weten over de � nanciële mogelijkheden 

bij Hess? Bel voor een afspraak 010 418 23 33 

of vraag de folder aan via www.hess.nl.

Hess uitvaartzorg heeft de beschikking over vier eigen 

uitvaartcentra. Die hebben we zo ingericht dat ze 

een ‘thuis buiten uw eigen huis’ zijn. Een vertrouwde 

omgeving met alle faciliteiten om het afscheid zo 

draaglijk en menselijk mogelijk te maken. 

En daarnaast in Rotterdam-Ommoord en Capelle aan 

den IJssel  familiekamers waar u met uw naasten op elk 

gewenst moment de overledene kunt bezoeken. 

Natuurlijk kunnen wij het opbaren ook thuis verzorgen 

of op een andere locatie dicht bij u in de buurt. 

Wilt u nu al een indruk krijgen 

van onze uitvaartcentra? 

Bel voor een afspraak 010 418 23 33 

of kijk op www.hess.nl bij locaties.

Hess uitvaartzorg verzorgt regelmatig informatie-

bijeenkomsten voor kerken en verenigingen. Over 

invulling van de uitvaart vanuit Christelijk perspectief, 

met kennis van gebruiken en tradities. Vaak samen 

met de eigen predikant of pastoraal werker. Soms ook 

met andere professionals zoals een notaris of � nancieel 

specialist. 

Wilt u deze informatie ook vrijblijvend aan 

de senioren in uw kerk of uw vereniging 

aanbieden, neem dan contact op met 

Hess uitvaartzorg via 010 418 23 33 

of stuur een mail aan 

uitvaartzorg@hess.nl

 Regel het vooruit

3 Deposito

Rouwcentra

Informatie-

bijeenkomsten

Wilt u ook de � nanciën vooruit regelen, dan is er 

de stichting deposito-uitvaartkosten fonds A. Hess. 

Stortingen in een depositofonds zijn niet aftrekbaar

Meer weten over de � nanciële mogelijkheden 

bij Hess? Bel voor een afspraak 010 418 23 33 

Wilt u deze informatie ook vrijblijvend aan 

de senioren in uw kerk of uw vereniging 

aanbieden, neem dan contact op met 

Hess uitvaartzorg via 010 418 23 33 

of stuur een mail aan 

uitvaartzorg@hess.nl

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50 
3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Overschie
Hoornsingel 10
3042 NL Rotterdam

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195 
2903 LG Capelle a/d IJssel

Afscheidshuis Hess
Barbarakruid 2
3068 SB Rotterdam

OVERLIJDEN MELDEN

010  418 23 33
Dag en nacht bereikbaar

Hess uitvaartzorg geeft advies voor nu en later.

Christelijke toewijding in uitvaarten

1

3

4

2

INFORMATIEPAGINA
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Puzzel letters plaatsen (pagina 73)
•  Een midweek 
Kropswolde, 3 nachten 
met aankomst in de 
periode 18/4 - 6/7 in een 
kant-en-klaar ingerichte 
bungalowtent op 
camping Meerwijck, vlak 

bij Groningen. Beschikbaar 
gesteld door Rent-a-Tent

• Twee kaartjes J.S. Bach Matthaüs Passion in 
Amsterdam op 2 maart. Beschikbaar gesteld 
door Klassieke Concerten

Kruiswoordpuzzel jeugd (pagina 77)
• 2 x De Barbarossabunker 

door Bert Wiersema. 
Beschikbaar gesteld door 
Royal Jongbloed

• Puzzel “Wachten op 
inspiratie”, Marius van 
Dokkum. Beschikbaar 
gesteld door Nederlands 
Dagblad

Bijbelpuzzel (pagina 81)
•  Een midweek 
Kropswolde, 3 nachten 
met aankomst in de 
periode 18/4 - 6/7 in een 
kant-en-klaar ingerichte 
bungalowtent op 
camping Meerwijck, 

vlak bij Groningen. Beschikbaar 
gesteld door Rent-a-Tent

• Samenleesbijbel. Beschikbaar gesteld door 
Nederlands Dagblad

• De Vries Dormez Bien kussen. Beschikbaar 
gesteld door De Vries Slaapcomfort

Kinderpagina (pagina 85)
• Berg compact 

skelter. 
Beschikbaar 
gesteld 
door Van Ee 
buitenspeelgoed

• 2 x Welkom bij de Welpen door Liesbeth van 
Binsbergen. Beschikbaar gesteld door Royal 
Jongbloed

Advertentiepuzzel (pagina 88/89)
•  Een midweek 
Kropswolde, 3 nachten 
met aankomst in de 
periode 18/4 - 6/7 in een 
kant-en-klaar ingerichte 
bungalowtent op 
camping Meerwijck, 
vlak bij Groningen. 

Beschikbaar gesteld door Rent-a-Tent
• Een midweek of weekend in boschalet t.w.v. 

€ 295,=. Beschikbaar gesteld door De Kleine 
Belties

Kleurplaat kinderen (pagina 14)
• Welkom bij de Welpen 

door Liesbeth van 
Binsbergen. Beschikbaar 
gesteld door Royal 
Jongbloed 

• De Barbarossabunker 
door Bert Wiersema. 
Beschikbaar gesteld door 
Royal Jongbloed 

• 3 x Mijn Mooie Minibijbel. 
Beschikbaar gesteld door 
Royal Jongbloed 

Kleurplaat volwassenen (pagina 62)
•  3 x Kleurboek Rapsodie 
voor Volwassenen. 
Beschikbaar gesteld door 
BBNC Uitgevers

Inzendingen:

De uiterste inleverdatum van al de prijspuzzels 
is 18 januari 2019.
Vermeld duidelijk je naam, adresgegevens, 
leeftijd en e-mailadres.
Inzendingen kunnen gestuurd worden o.v.v. 
het soort puzzel naar magazine@nd.nl of via 
de post naar Nederlands Dagblad, Vier de winter 
o.v.v. soort puzzel,
Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort.

De inzendingen graag per soort puzzel naar ons toesturen/mailen. Per post 
mag het natuurlijk wel in een envelop, maar dan graag per puzzel op een 
apart formulier.

Over de uitslag van deze puzzels kan niet worden gereclameerd.
De prijswinnaars worden bekendgemaakt in het Nederlands Dagblad.

Prijzengalerij

ADVERTENTIE
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• Marktleider in Nederland          • Alle keuze in trapliften, nieuw en gebruikt          • Huren al vanaf één maand mogelijk

Niet goed = geld terug
Bent u niet tevreden met uw Otolift? 

Geen probleem. Wij bieden u een 
unieke niet-goed-geld-terug-garantie 

aan op de Otolift Modul-Air.

Slechts 48 uur levertijd!
Dankzij onze unieke technologie 

kunnen wij zowel rechte als gebogen 
trappen binnen 48 uur van een 

traplift voorzien!

Dunste enkele rail ter wereld

Brede kant van de trap blijft vrij

Volledig opklapbaar

Uw trapleuning blijft zitten

Voordelen 
van de Otolift 

Modul-Air

2

1

3

4

Dé meest gekochte traplift van Nederland

1

3

2

4

Dé meest gekochte traplift van Nederland

Bel gratis 0800 444 777 2
voor een gratis thuisadvies of om onze gratis 
brochure te bestellen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.otolift.nl

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Otolift Trapliften, Antwoordnummer 17014, 2810 VK Bergambacht

Ja, stuur mij de gratis brochure

Naam

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

N
ED

ERLAN
D

SD
AG

BLAD
20

18

brug - ga verder naar 12

herberg - een beurt overslaan

put - blijf hier tot een andere speler op dit 
vakje komt

doolhof - ga terug naar 39

gevangenis - sla drie beurten over

dood - ga terug naar het begin

beantwoord de vraag op het Ganzenkaart-
je; bij een goed antwoord: ga het aantal 
ogen van de dobbelstenen in vakjes vooruit

je mag het antwoord op de vraag met je 
mobiel opzoeken

als je als eerste worp 4 en 5 gooit: ga 
verder naar 53

als je als eerste worp 3 en 6 gooit: ga 
verder naar 26

In ganzenpas naar 
het nieuwe jaar
TEKST: RIJK GRIFFIOEN BEELD: FLATICON.COM EN PIXABAY.COM

De spelregels nog even op een rijtje.

Voor In ganzenpas naar het nieuwe jaar gelden alle spelregels van het gewone Ganzenbord. Er is één ex-
tra regel: wanneer je op een vakje met een gans komt, mag je pas het aantal vakjes van de dobbelstenen 
verder wanneer je de vraag hebt beantwoord van het Ganzenkaartje. De speler die rechts van je zit leest 
die vraag voor en controleert of het antwoord juist is. Dat antwoord staat op hetzelfde kaartje. Bij sommi-
ge vragen mag je googelen op je mobiel. Dat staat dan op het kaartje vermeld. 
Het spel kan gespeeld worden op een regulier Ganzenbord, maar je kunt het ook spelen op het bord dat 
is te downloaden van nd.nl/vierdewinter. Daar zijn ook de Ganzenkaartjes te downloaden.

Download het bord en 
de Ganzenkaartjes op 
nd.nl/vierdewinter
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Oplossingen puzzels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweedse puzzel (pagina 72) 
 
  E   O   Z   V   F   R   V   

S L I N K S   L E L L E B E L 

  L E S   M E N I E   N O R A 

F E L   S   E R   V R E E M D 

  B   S N E U   P O   T R E D 

K O E T E R W A A L S     T E 

  O V A A L   S P A   S I E R 

  G E   K A   O   N E V E L   

S   R   E N G   A D D E R   S 

O A   O R G I E     I N   H O 

  L A B   S E R V E T   K O E 

  T R E S   K R A A I   I E P 

T O E R E N   A D   E G O   K 

  O N   M A R T E R   IJ S C O 

  S A A I   A A R D E   K A M 
 
december feestmaand 

Cryptogram (pagina 75) 
 

    a  o  n   k    
b e e l d e n g a l e r ij   
 e   a  t  g   ij  n  

d n a  p a d d e n s t o e l 
 s   t  o  v   j  v  

a a n b e v e l e n  e z e l 
 a   r  n  n  p   n  
v i e r e n    d e c a f e 
 e   n  p  f  p   u  
s p a r  t a i l l e b a n d 
 i  u   p  i  r   c  
f e e s t v a r k e n  e t a 
 t  s   d  k  o   i  
  r e c l a m e f o l d e r 
   n   g  n  t     

 

Kruiswoordpuzzel (pagina 75) 
 
E  Z E E  W E E K 
L E E  T E  N E E 
 S T R E E P  M R 
  E E R D E R  V 

V E L  S  R E D E 
E G E L  S  G E L 
T  N E E F J E   
E V  S T E E L S  
R E E  S E  E R G 
S E K T  R E N  E 

 

Schuilnamen (pagina 76) 
 
d o u we    ma n k e   
c h i e l    g r e n s   
r e i n d e r  t h a n s   
v e r a     b a r d    
j o o s t    l e mma   
t o m      t e l l e n  
j o s      v l i e s   
i z a k     h e l s    
i d o      g a n s    
p a u l a    k n e l    
h a r me n   a s e m    
p i e t     b r i k    
s t e e f    k l o e k   
g r e e t    s a b e l   
h e s t e r   l a r i e   
n o o r     a r i a    
b a s      u n i e k   
j a n u s    l i n g e   
a d a m     k a n t o n  
s v e n     b e d     
l a u r a    p a n n e   
 

Margrietpuzzel (pagina 79) 
 
stroef-online-eiland-nimrod-marmot-tandem 
afname-banner-kreeft-format-radium-gideon 
smeris-rebels-lekker-karate-icarus-gratis 
lawine-snijden-rabbijn-sabbat-scriba-mirthe 
ransel-pinard-begrip-gebler-barrel-schram 
hennep-gappen-zagreb-bereid-sliert-herfst 
schort-proper-vrezen-kneden-kennel-fysiek 

Kruiswoordpuzzel zonder klinkers (pagina 80) 
 
    A   T   B   T   R   G     

T E D D Y B E E R   E X A C T 

I   E   P   I   I   T   L   U 

T A R W E   D I A G O N A A L 

E       R   E   N   U       B 

L A M P I O N   G O R I L L A 

    E   N       E       A   N 

S T E E G   W A L   M A A N D 

C   S       A       A   R     

H U T S P O T   M A G I S C H 

A       I   E   O   A       O 

N O B E L P R IJ S   Z I E Z O 

D   E   O   S   K   I   N   F 

E X L O O   K L E I N K I N D 

    G   T   I   E   E   G     

 

 

Vervolg oplossingen puzzels 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woord ervoor (pagina 80) 
 
waag inkt lap lust eigen 
naam schut even nieuw wind 
erf toren eer nood sleep 
 

Letterwissel (pagina 83) 
 
me t a a l    e t ma a l   tijdperk van 24 uur 
h o l t e     h o t e l    logement 
a f s t a n d   a f t a n d s  afgetakeld, seniel 
b e d e r v e n  b e d r e v e n geoefend, ervaren 
o l i f a n t   f o l i a n t  boekformaat 
e t e n t j e   t e e n t j e  knolvorming spruitje 
n a g e l     a n g e l    steekorgaan 
t o r s e n    s t o r e n   hinderen 
g e e s t     g e s t e    gebaar 
s me t      me s t     vruchtbare stof 
f i d e e l    f i e d e l   viool 
g e n e r i e k  e n e r g i e k vol geestkracht 
l ij s t e r    s l ij t e r   drankverkoper 
k a n d ij     a n d ij k    plaats in N-H 
b o o r d     b r o o d    dagelijks voedsel 
g r e e n     g e r e n    wijd uitlopen 
k e p i e     e p i e k    heldenpoëzie 
k o e r s     k r o e s    drinkbeker 
b r a n i e    b a n i e r   vaandel 
b e r m      b r e m     vlinderbloemige plant 
p a s t e l    s p a t e l   strijkmes 
k a s t e     s k a t e    rolschaats 
n a n d o e    n a d o e n   imiteren 
a p a r t j e   p a a r t j e  stelletje 
mo r s e n    s mo r e n   langzaam garen 
g e e l      e g e l     insecteneter 
g a a r d e    g e a a r d   van inborst 
b u u r t     b r u u t    ruw mens 
b i e r      b r i e     Franse kaas 
h o r s t     s h o r t    korte broek 
s n e r t     n e r t s    pelsdier 
k n i e      k i e n     slim, pienter 
t h e e      h e e t     zeer warm 
g l a n s     l a n g s    voorbij 

 

Winterwoordzoeker (pagina 84) 
 
sneeuwvlokje 

Decemberfilippine (pagina 87) 
 
December veranderlijk en zacht, is een winter zonder kracht 
 
1 k o u d 16 e r w t e n s o e p 

2 h a a r d 17 u i t g l ij d e n 

3 w a n t e n 18 l i c h t j e s 

4 s m u l l e n 19 v r i e z e n 

5 g e z e l l i g 20 v e t b o l 

6 f e e s t e n 21 k a a r s e n 

7 d o n k e r 22 v u u r w e r k 

8 k e r s t 23 s c h a a t s e n 

9 s n e e u w 24 p u z z e l e n 

10 ij s p e g e l 25 o l i e b o l 

11 g l a d h e i d 26 s l e e e n 

12 s n e e u w p o p 27 s j a a l 

13 s t r o o i e n 28 k a c h e l 

14 f a m i l i e 29 h u t s p o t 

15 ij s b a a n 30 o u d e j a a r 
 

Wil je meedoen aan 
de Prijspuzzels? 
 
Kijk dan op de pagina’s 73, 77, 81, 85 en 88. 
Je herkent de Prijspuzzels aan het ……… (prijspuzzel-
icoontje Patrick?). 
De prijzen die gewonnen kunnen worden staan op de 
pagina’s 92-93. 
 
De uiterste inleverdatum voor jouw oplossingen van 
deze prijspuzzels is: 
 

vrijdag 18 januari 2019 
 

Stuur de oplossing van deze prijspuzzels per mail naar 
magazine@nd.nl onder vermelding van de naam van de 
puzzel. 
Opsturen per post mag ook. Ons adres:  Nederlands 
Dagblad, Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort en plaats op 
de envelop de naam van de puzzel. 
 
Vermeld bij je inzending ook altijd naam, adres, postcode 
en woonplaats. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. 
 
  

Oplossingen puzzels

Wil je meedoen aan de 
Prijspuzzels?
Kijk dan op de pagina’s 73, 77, 81, 85 en 88.
Je herkent de Prijspuzzels aan het 
prijspuzzel-icoontje .
De prijzen die gewonnen kunnen wor-
den staan op de pagina’s 92-93.
 
De uiterste inleverdatum van al de 
prijspuzzels is 18 januari 2019.
Vermeld duidelijk je naam, adresgegevens, 
leeftijd en e-mailadres.
Inzendingen kunnen gestuurd worden o.v.v. het soort puz-
zel naar magazine@nd.nl of via de post naar Nederlands 
Dagblad, Vier de winter o.v.v. soort puzzel,
Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort.

De inzendingen graag per soort puzzel naar ons toesturen/
mailen. Per post mag het natuurlijk wel in een envelop maar 
dan graag per puzzel op een apart formulier.

Over de uitslag van deze puzzels kan niet worden gerecla-
meerd.
De prijswinnaars worden bekendgemaakt in het Nederlands 
Dagblad.
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‘Later ga ik bij de brandweer’

Kirsty is vrijwel blind, dus zij moet er extra hard 
voor knokken. Maar het kán, met jouw hulp. 
Bartiméus Sonneheerdt steunt Kirsty en duizenden andere kinderen die een 

visuele beperking hebben met onderwijs en hulpmiddelen. Help je mee?

Bekijk Kirsty’s verhaal op 

SteunBartimeus.nl/toekomstdromen

en doneer!

Hoe lief hebt 
ú de zondag?
Wij beschouwen de zondag als een rijke zegen.  

We zouden, uit eerbied voor Gods instellingen, 

de rustdagviering graag op alle terreinen van  

het leven in ere hersteld zien. Daarom zien

wij het als onze taak en roeping om onze 

medemens te wijzen op het gebod van de Heere 

inzake de wekelijkse rustdag.

Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling 

van de vereniging onderschrijft en de zondagsrust en 

zondagsheiliging u alles waard is.  Al vanaf 1 euro per jaar

bent u lid van onze vereniging! U kunt zich opgeven via

info@verenigingzondagsrust.nl of door te bellen

naar (0317) 61 43 98. Ons kantoor is bereikbaar op  

werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.
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SAMEN BELEVEN, 
SAMEN GELOVEN

Beter Uit Vakantieparken |  088-3100 580 | www.beteruitvakantieparken.nl/nd
Beter Uit Reizen | 088-3100 500 | www.beter-uit.nl/nd

Met het gezin op vakantie op één van de Beter Uit vakantieparken!
 

Ontdek de wereld, 
verwonder je over Gods 

schepping en geniet!

Reizen voor: Singles | Alle Leeftijden | Jongeren | Families
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