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toegewijde zorg vanuit een protestants-  
christelijke visie. Bel 0900 0400 211 voor  
aanmelden of meer informatie. 

In onze locaties bieden wij wonen met zorg, maar ook wonen 
zonder directe zorg. U woont zoals thuis. Met alle zorg, 
diensten en hulp dichtbij als u dat nodig hebt. 
Bij ons vindt u de zorg die bij u past! 

LAAT HET HART VAN JOUW 
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Dagbesteding is ‘een dagje uit’ 

Bel 0900 0400 211 voor meer informatie  
of een vrijblijvende meeloopdag in één  
van de dagbestedinglocaties. 

In een gezellige sfeer ontmoet u andere ouderen. Met de creatieve 
of sportieve activiteiten werkt u tegelijkertijd aan uw gezondheid. 
Hierdoor kunt u langer thuis blijven wonen.  

Ook voor mantelzorgers: Uw partner, familielid of  
kennis is in goede handen en dat geeft rust 
en ruimte voor uzelf. 
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Kerst 2021

Een kerstavond om nooit te vergeten
Tring, tring!!
In een oud boerderijtje midden in de bossen gaat de telefoon.
Vier kinderen die in de kamer zitten kijken elkaar verschrikt 
aan. Telefoon?? Fons van elf, die in een rolstoel zit, neemt het 
eerst het woord. ‘Telefoon, Martin.’ zegt hij tegen zijn broertje 
van negen. ‘Wie weet is het voor ons.’ ‘Dat kan toch niet,’ zegt 
Martin, ‘Wie weet nou dat wij hier zijn? We zijn vanmiddag pas 
gekomen.’ ‘Nou, mam en pap misschien. Vooruit, neem nou 
op!’ De twee andere kinderen, Bruce van zeven en Melinda van 
vijf, worden ook zenuwachtig. ‘Vooruit Martin...’

Martin rent nu snel naar de telefoon. Is hij nog niet te laat?
‘Met Martin...’ aarzelt hij. Ja, het is inderdaad moeder. 
‘Martin,’ zegt ze opgewonden, ‘Wij hebben pech met de auto. 
Het kan wel even duren... Pas goed op Melinda, hè? En niet met 
vuur spelen!’ ‘Mam,... hebt u alle boodschappen wel gekocht?’ 
‘Tuurlijk, joh! We hebben alles voor een fijn Kerstfeest. Een 
boom, ballen, slingers, speelgoed en lekker eten. Wat wil je 
nog meer. Ik hang gauw op want m’n kwartjes zijn op. Dag!...’ 
Martin kijkt naar de dode hoorn. ‘Dag!’ zegt hij nog zachtjes.

Ja, het gezin van Meekeren is op de dag voor Kerst aangekomen 
in het boerderijtje in het bos om er de kerstvakantie door te 
brengen. Het lijkt ontzettend leuk te worden. Het oergezellige 
huisje heeft bijvoorbeeld een open haard, waar je met z’n 
allen om kan gaan zitten. En het ligt in een schitterend 
natuurgebied. Als de weersvoorspelling uitkomt en het gaat 
sneeuwen zal het hier wel net een sprookje worden. Omdat 
de wagen helemaal afgeladen was geweest met al hun spullen 
en de rolstoel van Fons, hadden moeder en vader besloten de 
boodschappen in het nabijgelegen stadje te gaan kopen.‘Blijven 
jullie maar lekker hier,’ zeiden ze. ‘Er zijn hier spelletjes en 
stripboeken genoeg.’ De kinderen vermaakten zich prima, 
totdat...

‘t Was maar een gewone kleine veldmuis, die door honger 
gedreven zich een weg had gebaand naar de woonkamer. 
Plotseling, juist op een moment dat het rustig is, rent hij van het 
kookfornuis naar de donkere ruimte onder de boekenkast. Even 
zitten de kinderen verbijsterd, maar dan beginnen ze toch  
te gillen! ‘Een beest,... een eng beest!’ Weg zijn ze, de gang 
op. Fons, in z’n rolstoel het laatst. De deur wordt goed 
dichtgetrokken en het ganglicht moet aan. O, wat een ellende. 
Angstig kijken ze rond. Zit hier soms ook zo’n engerd? Melinda 
begint te huilen. Fons, die eigenlijk een pleegzoon van de familie 
is en nog maar een paar maanden bij hen in huis, voelt zijn  
verantwoordelijkheid als oudste sterk drukken. ‘Geen paniek!’ 
sust hij.

In z’n hart zendt hij meteen een schietgebedje op tot God. Ooit 
heeft hij een paar luttele weken op een christelijke club gezeten 
en ‘z’n hartje aan Jezus gegeven’, zoals ze dat daar noemden.  

Sindsdien is de gewoonte om in moeilijkheden meteen tot God 
te bidden nooit meer weggegaan. ‘O, God, help ons...’
Ineens schiet het hem te binnen dat hij vanmiddag toen ze 
kwamen, bij het begin van de bosweg een woning had gezien.
‘Weet je wat, Martin...’ Hij struikelt bijna over z’n eigen 
woorden, ‘Ga jij naar dat huis aan het begin van deze weg. 
Misschien dat die mensen daar ons willen helpen.’ Na enige 
aarzeling stemt Martin toe, op voorwaarde dat Bruce en  
Melinda ook meegaan. In hun warme winterjacks, hun sjaals 
dicht om hun hals geknoopt, vertrekken ze... in de verkeerde 
richting.

Wachten in een spaarzaam verlichte en koude gang met het 
idee van een muis in de kamer ernaast is niet bepaald prettig. 
Dat wachten duurt lang. Fons kan ook niet naar boven naar de 
slaapkamers. Hij zit maar te denken... en te rillen. Is dit nou het 
begin van zijn fijne Kerstavond? Hij had zich er nog wel zo op 
verheugd. Eindelijk in een gezin Kerstfeest vieren. Tot nu toe 
was Fons z’n leven niet erg gemakkelijk geweest. Geboren met 
een handicap aan zijn benen, een moeder die ernstig ziek werd 
en stierf, een vader die hem in de steek had gelaten en dan van 
het ene kindertehuis naar het andere zwerven... 
 
De enige groep waarin hij zich echt thuisvoelde was bij die 
christelijke club. Die lui kwamen hem zelfs ophalen. Totdat hij 
weer eens moest verhuizen... Gelukkig heeft Fons nu eindelijk 
een goed pleeggezin gevonden, de familie Van Meekeren. 
Hopelijk voorgoed. Hoewel, je weet maar nooit. Zou die muis 
er nog zitten? Misschien was hij al lang weer weg. Weet je wat? 
Als hij nou eens een sjaal omdeed en even buiten voor het raam 
ging kijken? Met veel moeite wurmt Fons zijn rolstoel over de 
drempel van de buitendeur. Hij rijdt tot voor het raam van de 
woonkamer. Is de muis er nog? Pang! Met een klap valt de deur 
achter hem dicht. In het slot. En Fons heeft geen sleutel...

‘Zou dit het huis zijn dat Fons bedoelde?’ fluistert Martin tegen 
Bruce. ‘We hebben al zo lang gelopen.’ ‘Welnee, joh! Dit is 
een woonwagen, geen huis!’ antwoordt z’n broer angstig. 
‘Misschien wonen er wel zigeuners in...’ ‘Zigeuners zul je 
bedoelen. En daar hoef je heus niet bang voor te zijn...’ snibt 
Martin, zelf ook niet erg zeker van zijn zaak. ‘Ahoehiiiii...’ Een 
ijselijke kreet klinkt uit de wagen juist als Martin zijn voet op het 
trapje wil zetten. De kinderen verstijven van schrik. 
Plotseling gaat de deur een heel klein kiertje open en twee 
koolzwarte ogen kijken hen aan. Ogen.... van een jongen iets 
ouder dan zij. ‘Ga weg!’ roept hij hees, ‘Ga weg, zeg ik je, 
want ik heb een mes!’ ‘Woef, woef, woef!!’ blaft een  
grote herdershond in de woonwagen. Martin, Bruce en Melinda 
staan als aan de grond genageld. Ze durven zich zelfs niet eens 
om te draaien om te vluchten. Als de jongen merkt dat er geen 
gevaar te duchten is doet hij de deur een beetje wijder open. 
‘Wat mot je?’ vraagt hij, niet erg vriendelijk. Martin stoot 
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Melinda aan. Dat kleine bijdehandje weet altijd iedereen voor 
zich in te nemen. Ze snapt meteen wat hij bedoelt.
‘Eh..., dag!’ zegt ze met haar liefste stemmetje, ‘Wwwe hebben 
een muis in huis... Kunnen jullie ons helpen?’

‘Bibberdebibber... brrr!’ Klappertandend van de kou zit Fons 
voor de deur van het vakantiehuis. Wat stom van hem zeg, om 
de deur dicht te laten vallen. Het kan wel een uur duren voor 
er hulp komt opdagen. Het wordt met de minuut donkerder en 
kleine sneeuwvlokjes dwarrelen op het tuinpad. 
Zou er niet een andere deur zijn om binnen te komen?
Hij rijdt met de rolstoel naar de zijkant van het huis. Ah, de 
deur van de bijkeuken, daar zitten raampjes in. Fons gluurt 
naar binnen. Hij ziet in het halfdonker een hoop hout en een 
bureautje met een telefoon. Mooi zo. Nu nog kijken of hij een 
raampje kan inslaan om de deur van binnenuit te openen. Maar 
waarmee? Wacht... zijn voetsteun. Maar eerst z’n hand met de 
sjaal omwikkelen tegen de glasscherven.  
Rinkeldekinkel! Wat een lawaai. Fons voelt zich net een 
inbreker. Voorzichtig tast zijn hand naar het slot. Geen sleutel!! 
Wat nou? Z’n voeten zijn net blokjes ijs. ‘O Jezus,’ bidt hij 
dringend... ‘Wacht eens,’ schiet het door hem heen. Er zit 
natuurlijk een grendel op de deur. Lager of hoger dan het 
sleutelgat. Fons zet de rolstoel op de rem, drukt zich met zijn 
armen wat omhoog... Zijn ijskoude rechterhand tast langs de 
deurpost. Ja, daar is de grendel. Voorzichtig trekken nu, zonder 
je te bezeren aan het glas... Ja! De deur kan open. 

Opgelucht manoeuvreert Fons zijn rolstoel om over de 
drempel te komen. Een beetje te overmoedig? De deur die hij 
met een zwaai openduwde komt met kracht terugvallen.
Bommeldebom! De rolstoel kantelt en Fons valt precies in het 
glas.

‘Ik kan jullie ook niet helpen,’ zegt de zigeunerjongen, 
vriendelijker geworden door het lieve stemmetje van Melinda. 
‘Ik zit zelf ook alleen thuis.’ ‘Waarom gilde je dan zo?’ vraagt 
Bruce nieuwsgierig. ‘Dat doe ik om inbrekers weg te jagen.’
antwoordt de zigeunerjongen. ‘Maar wacht eens,... misschien 
heb ik toch wel iets voor jullie.’ De kinderen horen hem wat 
rommelen en even later toont hij hen een... muizenval en een 
grote houten hamer. ‘Hier moet je kaas indoen.’ wijst hij. ‘En als 
tie dan vastzit sla je hem hiermee dood! Oké?’ Martin pakt de 
enge muizenval voorzichtig vast en Bruce neemt de hamer. Ze 
bedanken de jongen, die hen toch maar goed geholpen heeft en 
gaan weer terug naar de boerderij. Het is donker geworden en 
het sneeuwt flink.

Met zijn hoofd op de armen, half onder zijn eigen rolstoel, ligt 
Fons te huilen. Het lijkt kinderachtig, maar hij is echt ten einde 
raad. Door en door koud is hij. Als hij zich maar even beweegt 
voelt hij aan alle kanten glas prikken. Een barstende hoofdpijn 

komt opzetten. Heeft hij z’n hoofd soms ongemerkt ergens 
tegen gestoten? ‘O, Heere Jezus,’ snikt hij, ‘Help me alstublieft.’
Fons probeert zich voor te stellen wie Jezus nou eigenlijk is. In 
één van de kindertehuizen hadden ze met Kerst een stalletje 
onder de boom. Fons z’n benen beginnen van de kou en de pijn 
te verkrampen. Hoe lang kan hij dit nog volhouden.
‘O, Heere Jezus,’ roept hij weer. ‘Kunt U mij wel helpen?’
‘Weet je... dat de Vader je kent?’ Waar komen die woorden 
van dat christelijke liedje nou ineens vandaan? Het was zijn 
lievelingsliedje van de club. Hij was het al weer bijna vergeten.

Een echte vader zou me nu optillen en me weer in de rolstoel 
zetten...’ Nu hij het uitgesproken heeft komt al zijn opgekropte 
verdriet van jaren los. Hij heeft zo hard een vader nodig. Twee 
sterke armen om zich heen...

‘Wat is het vreemd stil in huis!’ denken vader en moeder Van 
Meekeren als ze veel later dan ze hadden gehoopt op die 
kerstavond thuiskomen. Het licht brandt wel, maar de kinderen 
zijn verdwenen. En buiten is het pikkedonker. ‘Fons, Martin!!... ‘ 
roept vader. Plotseling horen ze gekreun in de bijkeuken. 
Verdrietig gehuil. Snikken! Moeder zoekt zenuwachtig naar de 
sleutel, want de deur zit op slot. Er zal toch niks gebeurd zijn 
met de kinderen? Vader vliegt buitenom om te zien of hij er zo 
in kan komen. ‘Moeder, kom gauw. Er is iets gebeurd!’ roept 
hij. Het licht flitst aan in de bijkeuken. Wat een ravage! Fons op 
de grond, glas en bloed en nergens een spoor van de andere 
kinderen. ‘Fons, m’n kind!’ zegt vader, terwijl hij hem met zijn 
sterke armen optilt. Nee, hij laat hem niet liggen om eerst naar 
zijn eigen kinderen te gaan zoeken. Hij houdt ook van Fons.
Natuurlijk, net zoveel... Troostend drukt hij hem tegen zich aan. 
‘Vader!’ snikt Fons, ‘Ik was zo alleen...’ Hij verbergt zijn gezicht 
in zijn pleegvaders jas. Terwijl vader de steenkoude jongen 
naar binnen draagt zien ze in de verte drie sneeuwmannetjes 
aankomen. Een sneeuwmannetje draagt een grote houten 
hamer, een draagt een muizenval en de laatste, eigenlijk een 
sneeuwvrouwtje, loopt mank omdat haar laarsjes verkeerd om 
aan zitten.

En dan wordt het toch nog een gezellige kerstavond in dat 
boerderijtje in het bos. De muis is in geen velden of wegen 
meer te bekennen. De open haard brandt en voor iedereen is 
er lekkers en een cadeau. De kinderen vertellen hun verhaal 
over de zigeunerjongen en de hond. De muizenval en de hamer 
worden getoond. Moeder en vader vinden het een slim idee.
Fons, weer in zijn rolstoel met een pleister hier en daar,
glimlacht ontspannen. Hij is weer bijgekomen van de kou.
Hopelijk wordt hij niet ziek. Maar het fijnste is, dat hij  
vanavond heeft ervaren, dat hij twee vaders heeft, 
een pleegvader en een Hemelse Vader. Fons heeft ze beiden 
nodig.
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Wonen zoals thuis, zelfstandig of met zorg? 
Bij Charim kan het! 

Onze zorg- en dienstverlening is ‘Charim’:  
toegewijde zorg vanuit een protestants-  
christelijke visie. Bel 0900 0400 211 voor  
aanmelden of meer informatie. 

In onze locaties bieden wij wonen met zorg, maar ook wonen 
zonder directe zorg. U woont zoals thuis. Met alle zorg, 
diensten en hulp dichtbij als u dat nodig hebt. 
Bij ons vindt u de zorg die bij u past! 
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Dagbesteding is ‘een dagje uit’ 

Bel 0900 0400 211 voor meer informatie  
of een vrijblijvende meeloopdag in één  
van de dagbestedinglocaties. 

In een gezellige sfeer ontmoet u andere ouderen. Met de creatieve 
of sportieve activiteiten werkt u tegelijkertijd aan uw gezondheid. 
Hierdoor kunt u langer thuis blijven wonen.  

Ook voor mantelzorgers: Uw partner, familielid of  
kennis is in goede handen en dat geeft rust 
en ruimte voor uzelf. 
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Versier de kaart met allemaal mooie kleuren en materialen.  
Als je hem daarna uitknipt en op een ander stuk papier plakt  
kun je hem aan iemand in de gemeente geven die wel een  
kaartje kan gebruiken! 
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Welke van de afbeeldingen 2 t/m 10 zitten niet in de grote
afbeelding? 

Versier de kaart met allemaal mooie kleuren en materialen. 
Als je hem daarna uitknipt en op een ander stuk papier plakt 
kun je hem aan iemand in de gemeente geven die wel een 
kaartje kan gebruiken!
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III

ʼt Is maar dat u het weet !
Wij verzorgen al uw behang- en
schilderwerk, enkel- endubbel glas.

Rien vanBarneveld
Schilders- enwandafwerkingsbedrijf
Middelbuurtseweg39 - 3903 LBVeenendaal
Telefoon (0318) 556463

Makelaardi j
woningen
boerderijen

onteigening
taxaties
quotum

Hessenweg 20, 6718 TD Ede
Telefoon (0318) 613334

Gespecialiseerd in grafmonumenten,
onderhoud en reparaties

Openingstijden toonzaal: maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur.
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. ʻs Avonds en zaterdags op afspraak.
Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.
Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal Telefoon 0318 - 512051

DAMES EN HEREN
Haarmode ..SILVESTER”

en pruikenboetiek
Tinneweide 151 - Tel. (0318) 513170

Ru im pa r k e r e n
Maandagmiddag open van af 1 uur. Za terdag to t 4 uur.

www.w-vandentop.nl

ALS HET GAAT OM:
• Observatiesystemen
• Beveiligingssystemen
• Brandmeldinstallaties

VAN WAKEREN
BEVEILIGING

Dynamostraat 4a, 3903 LK Veenendaal,
Tel. (0318) 500090
Fax. (0318) 542227

AANNEMERSBEDRIJF
VAN SPANJE

Veenendaalsestraatweg 11, Elst (U)
Postbus 536, 3900 AM Veenendaal
T (0318) 47 13 19 E info@vanspanje.nl
F (0318) 47 26 75 I www.vanspanje.nl

�Woningbouw

�Utiliteitsbouw

�Onderhoud & Renovatie

�Projectontwikkeling

Staalconstructiewerk

Bedrijfsdeuren

Garagedeuren

Sierhekwerk

De Kamper Bouwmetalen
Bobinestraat 24
3903 KG  Veenendaal

T 0318 – 51 28 54
F 0318 – 56 55 61

E info@kamperbouwmetalen.nl
I www.kamperbouwmetalen.nl

Voor SPARTA, BATAVUS
en GAZELLE
Rijwiel- en Bromfietshandel
JAN VAN BEEK
Valleistraat 12 - 14
Telefoon (0318) 511329

Hovystraat 7 • 3904 DZ Veenendaal
Tel: 0318 - 51 22 87 • Fax: 0318 - 52 27 88

www.beekhofprojektinrichting.nl

Vloerbedekkingen
Vitrage + Gordijnen
Binnenzonweringen

� Particuliere verhuizingen
� Bedrijfsverhuizingen
� Opslag van inboedels
� Internationale verhuizingen

0318 - 518863
www.vandenbergverhuizers.nl
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      begrafenis

Wij verzorgen uitsluitend 
begrafenissen

Mogelijkheid tot 
thuis opbaren

Schoudergedragen

Tel.: (0318) 526641 www.wegenaar.nl
24 uur per dag bereikbaar

Buurtlaan West 26, 3905 JR Veenendaal
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0318 - 57 28 59
www.lagerweybv.nl

Uw partner in ongediertebestrijding

 ww w.Stam Tuinvormgeving.nl    -    tel.   0614 28 77 06

Johan Rijksen
                 Uitvaartzorg

Tel. 0318-890203
Mob. 0641562199

Voor Veenendaal en omstreken
ongeacht waar u verzekerd bent.

Curadomi is onderdeel 
van Lelie zorggroep

0900 258 2581  
(lokaal tarief)
www.curadomi.nl

Thuiszorg  of

op de boerderij
dagopvang
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Wonen zoals thuis, zelfstandig of met zorg? 
Bij Charim kan het! 

Onze zorg- en dienstverlening is ‘Charim’:  
toegewijde zorg vanuit een protestants-  
christelijke visie. Bel 0900 0400 211 voor  
aanmelden of meer informatie. 

In onze locaties bieden wij wonen met zorg, maar ook wonen 
zonder directe zorg. U woont zoals thuis. Met alle zorg, 
diensten en hulp dichtbij als u dat nodig hebt. 
Bij ons vindt u de zorg die bij u past! 

LAAT HET HART VAN JOUW 
DOELGROEP SNELLER KLOPPEN.

Doe mee met onze inspirerende 
brandlove workshop.

Bel ons dan op 0318 - 555 174

 ww w.Stam Tuinvormgeving.nl    -    tel.   0614 28 77 06

Bedrijfshuisvesting

taxaties •  aan-/verhuur •  aan-/verkoop
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Dagbesteding is ‘een dagje uit’ 

Bel 0900 0400 211 voor meer informatie  
of een vrijblijvende meeloopdag in één  
van de dagbestedinglocaties. 

In een gezellige sfeer ontmoet u andere ouderen. Met de creatieve 
of sportieve activiteiten werkt u tegelijkertijd aan uw gezondheid. 
Hierdoor kunt u langer thuis blijven wonen.  

Ook voor mantelzorgers: Uw partner, familielid of  
kennis is in goede handen en dat geeft rust 
en ruimte voor uzelf. 
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Van den Dikkenberg

Seringstraat 16, 6744 WZ  Ederveen, 0318 - 57 68 59
 H. v.d. Dikkenberg, Ede/Veenendaal e.o., 06 - 51 40 52 80

S. de Waard, Opheusden/Kesteren e.o., 0488 - 48 34 46

Waardig, stijlvol en betrokken

•  Dag en nacht bereikbaar
•  Vervoer van en naar 
 alle plaatsen
•  Schoudergedragen
•  Wij verzorgen alleen 
 begrafenissen
•  Thuis of op de door u 
 gewenste locatie op te baren
•  Voor elke plaats te ontbieden

Van den Dikkenberg

Seringstraat 16, 6744 WZ  Ederveen, 0318 - 57 68 59
 H. v.d. Dikkenberg, Ede/Veenendaal e.o., 06 - 51 40 52 80

S. de Waard, Opheusden/Kesteren e.o., 0488 - 48 34 46

Waardig, stijlvol en betrokken

•  Dag en nacht bereikbaar
•  Vervoer van en naar 
 alle plaatsen
•  Schoudergedragen
•  Wij verzorgen alleen 
 begrafenissen
•  Thuis of op de door u 
 gewenste locatie op te baren
•  Voor elke plaats te ontbieden

Van den Dikkenberg

Seringstraat 16, 6744 WZ  Ederveen, 0318 - 57 68 59
 H. v.d. Dikkenberg, Ede/Veenendaal e.o., 06 - 51 40 52 80

S. de Waard, Opheusden/Kesteren e.o., 0488 - 48 34 46

Waardig, stijlvol en betrokken

•  Dag en nacht bereikbaar
•  Vervoer van en naar 
 alle plaatsen
•  Schoudergedragen
•  Wij verzorgen alleen 
 begrafenissen
•  Thuis of op de door u 
 gewenste locatie op te baren
•  Voor elke plaats te ontbieden

 
 

 
 

DAK of DAKGOOTLEK? 
Bel 06 33044258 

Hét adres voor al uw dakwerk 
www.zinkman.nl  info@zinkman.nl  

 
 

 
 

 
 

DAK of DAKGOOTLEK? 
Bel 06 33044258 

Hét adres voor al uw dakwerk 
www.zinkman.nl  info@zinkman.nl  

 
 

 
 

 
 

DAK of DAKGOOTLEK? 
Bel 06 33044258 

Hét adres voor al uw dakwerk 
www.zinkman.nl  info@zinkman.nl  

 
 

 
 

 
 

DAK of DAKGOOTLEK? 
Bel 06 33044258 

Hét adres voor al uw dakwerk 
www.zinkman.nl  info@zinkman.nl  

 
 

 
 

 
 

DAK of DAKGOOTLEK? 
Bel 06 33044258 

Hét adres voor al uw dakwerk 
www.zinkman.nl  info@zinkman.nl  

 
 

 
 

 
 

DAK of DAKGOOTLEK? 
Bel 06 33044258 

Hét adres voor al uw dakwerk 
www.zinkman.nl  info@zinkman.nl  

 
 

Hervormde Gem adv pag Veens Kerkblad.pdf   1   18-06-14   09:11

= KissCut

Op al onze ontwerpen en werktekeningen zijn
auteursrechten voorbehouden.
De impressie(s) van onze ontwerpen kunnen
afwijken van
het geproduceerde eindresultaat.

Op al onze voorstellen / leveringen / acties zijn
onze algemene voorwaarden van toepassing

Drukproef
ORD68507K

Specificaties:

Materiaal:

Spandoek Frontlit

Bedrukking:

FC

Laminaat:

N.v.t.

Vorm:

Rechthoek / Zomen + Ringen

Aantal:

1 Stuks

Levering:

Per stuk

300 cm

75
 cm

 

Schoener 2 / 3904 SZ  Veenendaal / Telefoonnummer 0318-301463 / www.vankeulenonderhoud.nl

Wenst u allen gezegende 
kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar.

III

ʼt Is maar dat u het weet !
Wij verzorgen al uw behang- en
schilderwerk, enkel- endubbel glas.

Rien vanBarneveld
Schilders- enwandafwerkingsbedrijf
Middelbuurtseweg39 - 3903 LBVeenendaal
Telefoon (0318) 556463

Makelaardi j
woningen
boerderijen

onteigening
taxaties
quotum

Hessenweg 20, 6718 TD Ede
Telefoon (0318) 613334

Gespecialiseerd in grafmonumenten,
onderhoud en reparaties

Openingstijden toonzaal: maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur.
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. ʻs Avonds en zaterdags op afspraak.
Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.
Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal Telefoon 0318 - 512051

DAMES EN HEREN
Haarmode ..SILVESTER”

en pruikenboetiek
Tinneweide 151 - Tel. (0318) 513170

Ru im pa r k e r e n
Maandagmiddag open van af 1 uur. Za terdag to t 4 uur.

www.w-vandentop.nl

ALS HET GAAT OM:
• Observatiesystemen
• Beveiligingssystemen
• Brandmeldinstallaties

VAN WAKEREN
BEVEILIGING

Dynamostraat 4a, 3903 LK Veenendaal,
Tel. (0318) 500090
Fax. (0318) 542227

AANNEMERSBEDRIJF
VAN SPANJE

Veenendaalsestraatweg 11, Elst (U)
Postbus 536, 3900 AM Veenendaal
T (0318) 47 13 19 E info@vanspanje.nl
F (0318) 47 26 75 I www.vanspanje.nl

�Woningbouw

�Utiliteitsbouw

�Onderhoud & Renovatie

�Projectontwikkeling

Staalconstructiewerk

Bedrijfsdeuren

Garagedeuren

Sierhekwerk

De Kamper Bouwmetalen
Bobinestraat 24
3903 KG  Veenendaal

T 0318 – 51 28 54
F 0318 – 56 55 61

E info@kamperbouwmetalen.nl
I www.kamperbouwmetalen.nl

Voor SPARTA, BATAVUS
en GAZELLE
Rijwiel- en Bromfietshandel
JAN VAN BEEK
Valleistraat 12 - 14
Telefoon (0318) 511329

Hovystraat 7 • 3904 DZ Veenendaal
Tel: 0318 - 51 22 87 • Fax: 0318 - 52 27 88

www.beekhofprojektinrichting.nl

Vloerbedekkingen
Vitrage + Gordijnen
Binnenzonweringen

� Particuliere verhuizingen
� Bedrijfsverhuizingen
� Opslag van inboedels
� Internationale verhuizingen

0318 - 518863
www.vandenbergverhuizers.nl

wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022

 Particuliere verhuizingen
 Bedrijfsverhuizingen

 Opslag van inboedels
 Internationale verhuizingen

Tel. 0318 518863 

www.vandenbergverhuizers.nl

WENST U GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2018 WENST U GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2021

Tel: 0318-303300   |   www.sgnederland.nl

SCHILDERS GROEP 
NEDERLAND  B.V.

Wij wensen u

gezegende kerstdagen

en een gezond 2018

Wij wensen 
u gezegende 

kerstdagen en 
een gezond 2022

Veenslag 8
Winkelcentrum De Ellekoot

Veenendaal-West

www.textielhuismuller.nl
www.steenbergentegels.nl De Klomp

Gezegende kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar!

De Medewerkers  

van het  Kerkelijk  

Bureau van 

de Hervormde  

gemeente Veenendaal 

wensen u  

gezegende kerstdagen 

en een  

voorspoedig 2022.

Wij wensen u gezegende Kerstdagen 
                             en een voorspoedig 2022.

Prins Bernardlaan 58
3901 CD Veenendaal
Tel. 0318 511865
www.poelierdemunt.nl
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Fijne
Kerstdagen en
een gezegend
2022

(0318) 51 56 69
bertvankruistum.nl 

vakwerk met oog voor detail

WIJ WENSEN U EEN
GEZEGEND KERSTFEEST

EN EEN VOORSPOEDIG 2022

WENST U GEZEGENDE KESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2022 
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Wonen zoals thuis, zelfstandig of met zorg? 
Bij Charim kan het! 

Onze zorg- en dienstverlening is ‘Charim’:  
toegewijde zorg vanuit een protestants-  
christelijke visie. Bel 0900 0400 211 voor  
aanmelden of meer informatie. 

In onze locaties bieden wij wonen met zorg, maar ook wonen 
zonder directe zorg. U woont zoals thuis. Met alle zorg, 
diensten en hulp dichtbij als u dat nodig hebt. 
Bij ons vindt u de zorg die bij u past! 

LAAT HET HART VAN JOUW 
DOELGROEP SNELLER KLOPPEN.

Doe mee met onze inspirerende 
brandlove workshop.

Bel ons dan op 0318 - 555 174
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Op al onze ontwerpen en werktekeningen zijn
auteursrechten voorbehouden.
De impressie(s) van onze ontwerpen kunnen
afwijken van
het geproduceerde eindresultaat.

Op al onze voorstellen / leveringen / acties zijn
onze algemene voorwaarden van toepassing

Drukproef
ORD68507K

Specificaties:

Materiaal:

Spandoek Frontlit

Bedrukking:

FC

Laminaat:

N.v.t.

Vorm:

Rechthoek / Zomen + Ringen

Aantal:

1 Stuks

Levering:

Per stuk

300 cm

75
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III

ʼt Is maar dat u het weet !
Wij verzorgen al uw behang- en
schilderwerk, enkel- endubbel glas.

Rien vanBarneveld
Schilders- enwandafwerkingsbedrijf
Middelbuurtseweg39 - 3903 LBVeenendaal
Telefoon (0318) 556463

Makelaardi j
woningen
boerderijen

onteigening
taxaties
quotum

Hessenweg 20, 6718 TD Ede
Telefoon (0318) 613334

Gespecialiseerd in grafmonumenten,
onderhoud en reparaties

Openingstijden toonzaal: maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur.
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. ʻs Avonds en zaterdags op afspraak.
Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.
Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal Telefoon 0318 - 512051

DAMES EN HEREN
Haarmode ..SILVESTER”

en pruikenboetiek
Tinneweide 151 - Tel. (0318) 513170

Ru im pa r k e r e n
Maandagmiddag open van af 1 uur. Za terdag to t 4 uur.

www.w-vandentop.nl

ALS HET GAAT OM:
• Observatiesystemen
• Beveiligingssystemen
• Brandmeldinstallaties

VAN WAKEREN
BEVEILIGING

Dynamostraat 4a, 3903 LK Veenendaal,
Tel. (0318) 500090
Fax. (0318) 542227

AANNEMERSBEDRIJF
VAN SPANJE

Veenendaalsestraatweg 11, Elst (U)
Postbus 536, 3900 AM Veenendaal
T (0318) 47 13 19 E info@vanspanje.nl
F (0318) 47 26 75 I www.vanspanje.nl

�Woningbouw

�Utiliteitsbouw

�Onderhoud & Renovatie

�Projectontwikkeling

Staalconstructiewerk

Bedrijfsdeuren

Garagedeuren

Sierhekwerk

De Kamper Bouwmetalen
Bobinestraat 24
3903 KG  Veenendaal

T 0318 – 51 28 54
F 0318 – 56 55 61

E info@kamperbouwmetalen.nl
I www.kamperbouwmetalen.nl

Voor SPARTA, BATAVUS
en GAZELLE
Rijwiel- en Bromfietshandel
JAN VAN BEEK
Valleistraat 12 - 14
Telefoon (0318) 511329

Hovystraat 7 • 3904 DZ Veenendaal
Tel: 0318 - 51 22 87 • Fax: 0318 - 52 27 88

www.beekhofprojektinrichting.nl

Vloerbedekkingen
Vitrage + Gordijnen
Binnenzonweringen

� Particuliere verhuizingen
� Bedrijfsverhuizingen
� Opslag van inboedels
� Internationale verhuizingen

0318 - 518863
www.vandenbergverhuizers.nl
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Een gezond 2022!
Vragen over je hypotheek, verzekeringen 
of pensioen? Je bent van harte welkom 

op Lunet 6 in Veenendaal.
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Bij Charim kan het! 

Onze zorg- en dienstverlening is ‘Charim’:  
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christelijke visie. Bel 0900 0400 211 voor  
aanmelden of meer informatie. 

In onze locaties bieden wij wonen met zorg, maar ook wonen 
zonder directe zorg. U woont zoals thuis. Met alle zorg, 
diensten en hulp dichtbij als u dat nodig hebt. 
Bij ons vindt u de zorg die bij u past! 
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In een gezellige sfeer ontmoet u andere ouderen. Met de creatieve 
of sportieve activiteiten werkt u tegelijkertijd aan uw gezondheid. 
Hierdoor kunt u langer thuis blijven wonen.  

Ook voor mantelzorgers: Uw partner, familielid of  
kennis is in goede handen en dat geeft rust 
en ruimte voor uzelf. 

 
 

 
 

DAK of DAKGOOTLEK? 
Bel 06 33044258 

Hét adres voor al uw dakwerk 
www.zinkman.nl  info@zinkman.nl  
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Van den Dikkenberg

Seringstraat 16, 6744 WZ  Ederveen, 0318 - 57 68 59
 H. v.d. Dikkenberg, Ede/Veenendaal e.o., 06 - 51 40 52 80

S. de Waard, Opheusden/Kesteren e.o., 0488 - 48 34 46

Waardig, stijlvol en betrokken

•  Dag en nacht bereikbaar
•  Vervoer van en naar 
 alle plaatsen
•  Schoudergedragen
•  Wij verzorgen alleen 
 begrafenissen
•  Thuis of op de door u 
 gewenste locatie op te baren
•  Voor elke plaats te ontbieden
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Tinneweide 151
3901 KJ Veenendaal

(T) 0318 513170
(E) haarmodesilvester@hotmail.com

www. Silvesterhaarmode.nl

kapsalon & pruikenboetiek

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2022!

voor alle automerken
service, onderhoud, reparatie en APK

adres

postcode

telefoon

fax

e-mail

website

Gezegende Kerstdagen
en een

Voorspoedig nieuwjaar!

Wiltonstraat 4a

3905 KW Veenendaal

0318 - 52 22 51

0318 - 55 05 12

info@servicegarage.nl

www.servicegarage.nl

 
De medewerkers van Jumbo Huibers 

wensen u gezegende kerstdagen       
en een voorspoedig 2016 2022

Notariskantoor Novia wenst u 
alle goeds voor 2018!

Merriweather Sans Regular

9 / 16 / 22 / 26
49 / 0 / 24 / 0
0 / 70 / 60 /0

0318 519 166  |  notariskantoornovia.nl

Novia wenst u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2022

en een voorspoedig nieuwjaar!

Fijne feestdagen Wij wensen u 
prettige kerstdagen

en een voorspoedig nieuwjaar
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