
. FOODTRUCKS . KOOKDEMO’S . DIEREN KNUFFELEN . MUZIEK . MANCAVE . SHOPPEN .
. BROCANTE . HOUTZAGEN . KANOVAREN . GEURIGE KOFFIE . HEEL VEEL LEKKERS PROEVEN .
. IMKEREN . TERRASJES . BELEVEN . BOOGSCHIETEN . FOTOBOOTH . GROOT SCHAAKBORD .  

. WOODCARVING . MOESTUINTIPI . VRIENDEN . SKELTER RIJDEN .

GEZELLIG 
SAMEN 

UIT! 
*ook voor de man ;)

31 JULI T/M 3 AUGUSTUS
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EEN 
TOEKOMST 

DANKZIJ 
ONDERWIJS 

Kinderen die in Oost-Europa geen eigen schoolmateriaal hebben, 
kunnen in de klas niet meekomen en haken vroegtijdig af.
Zending over Grenzen deelt schoolspullen uit. 

Helpt u mee?
Ga voor meer informatie naar: www.zendingovergrenzen.nl/zomerfair 
of kom langs bij onze stand B28.

gisette@terdege.nlgisette@terdege.nl

Välkommen!

PS: Vergeet niet de puzzel op pagina 38 van deze gids te maken. 
Als abonnee krijgt u tegen inlevering van de bon bij stand C26 
(EMG) een leuke attentie!

Zweden betekent ook f ika, het traditionele 
Zweedse koff iemomentje. Kom gezellig langs bij 
ons Terdege Sommarkafé (in de grote tipi,  
zie pag. 48). Restaurant De Duikenburg verkoopt 
er koff ie en verschillende soorten taart.  
Dat wordt smullen!

Kom langs bij Terdege 

Gisette 
van Dalen-
Heemskerk

tid för 
fika

Anders gezegd: van harte welkom op onze tweede Terdege Zomer-

fair in Barneveld! Nog maar een paar weken en de Koewei achter 

kasteel De Schaffelaar zal gevuld zijn met tipi’s, ook wel Zweedse 

tenten genoemd. 

Op het thema Zweden hebben we nog wat verder doorgeborduurd. 

Misschien ‘ontmoet’ u zelfs een eland…

Hart van de fair is de grote tipi van Terdege. Daar vinden ieder uur 

lezingen, live interviews, en muziekoptredens plaats. Elke morgen 

om 11.00 uur presenteert Riekelt Pasterkamp er “Heren maken de 

man”. Hij spreekt er onder anderen SGP-Tweede Kamerlid Chris 

Stoffer en EMG-directeur Cornell Heutink. 

In de kleinere tipi’s van Terdege Camp zijn allerlei leuke workshops 

te volgen. En uiteraard staan er kraampjes: u kunt gezellig shoppen 

bij meer dan honderd standhouders. Nieuw dit jaar zijn de the-

mapleinen: energie en duurzaamheid,  moeder en baby en media 

en technologie. Vis es! (oftewel, tot ziens!)
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Fairgegevens
LOCATIE 

LANDGOED DE SCHAFFELAAR 

STATIONSWEG 6 

3771 VH BARNEVELD

OPENINGSTIJDEN 

Woensdag 31 juli 

10.00 tot 21.00 uur 

Donderdag 1 augustus  

10.00 tot 21.00 uur 

Vrijdag 2 augustus  

10.00 tot 21.00 uur 

Zaterdag 3 augustus  

10.00 tot 17.00 uur

TOEGANGSPRIJZEN 

VOLWASSENEN  

ONLINE 

Dagkaart € 6,50 

Avondkaart € 5,00 

KASSA 

Dagkaart € 7,50 

Avondkaart € 5,00 

KINDEREN  

(4 T/M 14 JAAR)    

ONLINE 

Dagkaart € 4,00 

KASSA 

Dagkaart € 4,00 

KINDEREN TOT 4 JAAR 

Gratis 

ONLINE KAARTVERKOOP:  

www.terdegezomerfair.nl 

 

AVONDKAARTEN 

Niet de hele dag tijd 

om naar de fair te gaan 

of alleen een avondje 

op bezoek? Bestel dan 

een avondkaart. Deze 

kaart is op woensdag 

31 juli t/m vrijdag 

2 augustus geldig van 

18.00-21.00 uur en op 

zaterdag 3 augustus van 

14.00-17.00 uur.

KAARTEN MET KORTING 

Abonnees van Terdege 

en het Reformatorisch 

Dagblad prof iteren van 

extra voordeel: voor 

alle kinderen t/m 14 

jaar uit één gezin 

betaalt u maximaal  

twee kinderkaartjes.

BEREIKBAARHEID 

AUTO: volg in 

Barneveld de borden 

‘Terdege Zomerfair’. 

Er is voldoende 

parkeergelegenheid. 

Parkeerkaarten zijn 

online en aan de kassa 

verkrijgbaar (€ 3,00).

TREIN: NS-station 

Barneveld-Centrum ligt 

recht tegenover de 

ingang. 

PRIVACY 

Op het terrein van 

de Terdege Zomerfair 

worden beelden en 

geluidsopnames gemaakt. 

Aanwezigen stemmen in 

met de openbaarmaking 

daarvan, tenzij dat zij 

de fotograaf aanspreken.

ORGANISATIE: Terdege| 

www.terdegezomerfair.nl

Innehåll
inhoud

31 JULI,
T/M 3 

AUGUSTUS 

Zie voorwaarden op wwww.terdegezomerfair.nl

COLOFON: De Terdege Zomerfairgids verschijnt als bijlage bij de Terdege 
van 17 juli 2019 en het Reformatorisch Dagblad en De Week van 20 juli. 
Organisatie: Beleven & Ontmoeten. Beeld: Tineke van der Eems, iStock, 
unsplash. Concept en vormgeving: Janneke Visser en Leonie van Dongen. 
Eindredactie Erica Immink.

04 FAIRGEGEVENS
05 INHOUD
06  PLATTERGROND TERDEGE CAMP
08 PROGRAMMA TERDEGE CAMP
10 TERDEGE LIVE INTERVIEWS 
11 PROGRAMMA TIPI 1
13 PROGRAMMA TIPI 2 & 3
15 PROGRAMMA TIPI 3
16 PROGRAMMA TIPI 4 & 5
19 PROGRAMMA TIPI 6
20  THEMAPLEIN MEDIA & TECHNOLOGIE
23 THEMAPLEIN MOEDER & KIND
24 THEMAPLEIN ENERGIE & DUURZAAMHEID
27 MUZIEK OP HET PODIUM

28 PLATTEGROND
31 BOER'N CAMP
32 PUNTUIT CAMP
34 KITS CAMP
35 WATERACTIVITEITEN
37 OUTBACK EXPLORERS CAMP
38 PUZZEL
40 CATERING/FOODTRUCKS
43 TERDEGE SJOP
44 BRUIDS- EN MODESHOW
44 DIY KAPSEL VAN HANNA
48 TERDEGE SOMMÄR KAFÉ
51 DEELNEMERS

 De Terdege Zomerfairgids verschijnt als bijlage bij de Terdege 
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CAMP

IN DE TERDEGETIPI VINDEN DE PRESENTATIES,  
DE LIVE INTERVIEWS EN DE OPTREDENS VAN MUSICI  
PLAATS (ZIE PAG. 8). BIJ DE ZES KLEINERE TIPI’S 
(PAG. 11-19) RUIKT HET HEERLIJK. HIER BAKT KOK JIMMY 
VAN RESTAURANT DE DUIKENBURG SMAKELIJKE GERECHTEN, 
LAAT BLOGSTER TEUNIE LUIJK ZIEN HOE HAAR BIJENVOLKEN 
WONEN EN LEGT PETER VAN DE BREEVAART UIT HOE  
JE TOMATEN DIEFT. 

Workshop tipi 3

Workshop tipi 2

Workshop tipi 1

Terdegetipi

Workshop tipi 6

Workshop tipi 5

Workshop tipi 4

Het hart van de Zomerfair is Terdege Camp. 

Rondom een vuurplaats staan de grote tipi van Terdege  

en zes kleinere tenten, waarin bezoekers  

leuke workshops kunnen volgen. 

Terdegetipi

Terdege

 Sommar kafé

De Duikenburg

PodiumPaskamer
modeshow

Ingang

Terdege Sjop
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Vrijdag 2 augustus
11.00 uur  “Heren maken de man”. Riekelt Pasterkamp interviewt 

generaal Theo ten Haaf
12.00 uur  Politiebelevenissen van columnist Bram van 
 Duijvenvoorde 
13.00 uur  “Zing mee!” Kinderprogramma met beiaardier  

Boudewijn Zwart
14.00 uur  Boekpresentatie “Actief besparen” door blogster  

Adrianne Hooimeijer
14.45 uur  Kleur- en stijladviseur Ineke van Westreenen over  

“Als je de juiste kleur en pasvorm draagt”
15.00 uur  Grote bruids- en modeshow
16.00 uur  Ds. M. van Kooten over “De kanseltaal van Luther”
17.00 uur  Samenzang o.l.v. Rens de Winter
18.00 uur  Politiebelevenissen van columnist Bram van Duijven-

voorde
19.00 uur  Blogster en imker Teunie Luijk over haar volken.  

Kom erBIJ!
20.00 uur  Concert door beiaardier Boudewijn Zwart

Zaterdag 3 augustus
11.00 uur  “Heren maken de man”. Riekelt Pasterkamp interviewt 

Cornell Heutink
12.00 uur  Blogster en verpleegkundige Heleen Snel over haar 

werk op de afdeling neonatologie
13.00 uur  Concert door Hugo v/d Meij (orgel/vleugel)
14.00 uur  Blogster en imker Teunie Luijk over haar volken.  

Kom erBIJ!
15.00 uur  Royaltywatcher Josine Droogendijk over “Typisch  

koningin Máxima”
16.00 uur  Ds. M. van Kooten over “De kanseltaal van Luther”
16.30 uur  Samenzang o.l.v. Hugo v/d Meij

Programma Terdege Camp
(columnisten)

Woensdag 31 juli
11.00 uur  “Heren maken de man”. Riekelt Pasterkamp interviewt  

Chris Stoffer
12.00 uur  Columniste Tonja Versluis over haar werk als kinder- 

verpleegkundige
13.00 uur  Concert (orgel en vleugel) door Marien Stouten en Jan Peter 

Teeuw van Animato 
14.00 uur  Politiebelevenissen van columnist Bram van Duijvenvoorde 
15.00 uur  Blogster Rita Maris over de eetstoornis Ar�d
16.00 uur  Blogster en imker Teunie Luijk over haar volken. Kom erBIJ! 
17.00 uur  Samenzang o.l.v. Animato
18.00 uur  Columniste Tonja Versluis over haar werk als kinder- 

verpleegkundige
19.00 uur  Politiebelevenissen van columnist Bram van Duijvenvoorde
20.00 uur  Concert door pianist Rens de Winter

Donderdag 1 augustus
11.00 uur  “Heren maken de man”. Riekelt Pasterkamp interviewt 
 Jan Dirk van Nifterik
12.00 uur  Boekpresentatie “Actief besparen” door blogster  

Adrianne Hooimeijer
13.00 uur  Concert door Hugo v/d Meij  (orgel/vleugel) en Pascal v/d 

Velde (trompet)
14.00 uur  Blogster Lenard Prins over rechercheren, een wereldbaan
14.45 uur  Kleur- en stijladviseur Carolien Luitjes over “Hoe word jij een 

stralende bruid?”
15.00 uur  Grote bruids- en modeshow
16.00 uur  Keukengeheimen van kookcolumniste Jacobine v/d Bos 
17.00 uur  Samenzang o.l.v. Hugo v/d Meij en Pascal v/d Velde
18.00 uur  Tot schrijfs! De moeders Emma en Henrieke over  

hun brieven in Terdege
19.00 uur  Blogster en imker Teunie Luijk over haar volken. Kom erBIJ!
20.00 uur  Concert door Hugo v/d Meij (orgel/vleugel) en Pascal v/d Velde 

(trompet)
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Elke dag presenteert Riekelt Pasterkamp in de grote 
Terdegetipi om 11.00 uur het programma “Heren maken 
de man”. Riekelt heeft zijn sporen verdiend in de 
journalistiek. Hij werkt voor kranten en tijdschriften 
(o.a. Terdege), leidt debatten, is dagvoorzitter, 
geeft gastlessen en presenteert programma’s voor de 
Reformatorische Omroep en Family7. Natuurlijk zijn vragen 
uit het publiek tijdens de live interviews van harte 
welkom. Kom luisteren en praat mee!

CHRIS STOFFER
Chris Stoffer is sinds 2018 Tweede Kamerlid voor de SGP. Elke maand 
schrijft hij de column “Groeten uit Den Haag” in Terdege. Over zijn 
‘eerste’ Prinsjesdag, de lange dagen, maar ook over de belevenissen van 
zijn dochter in Den Haag.

JAN DIRK VAN NIFTERIK
Vorig jaar stonden alle (inter)nationale media op zijn stoep: De Pa-
kistaanse christin Asia Bibi was vrijgesproken! Jan Dirk van Nifterik, 
directeur van stichting Hulp Vervolgde Christenen, blikt terug op deze 
hectische en spannende periode.

Live intervjuer

WOENSDAG

VRIJDAG

DONDERDAG

ZATERDAG

live
interviews

Bröllop tipi
Kom voor mooi Terdege 

zomer(hair) naar de 

Bröllop(bruilofts) tipi! Daar 

geeft Hanna Roubos (hairbyh.nl) 

 handige tips tijdens haar 

kapselworkshops.  

Extra leuk: op donderdag en 

vrijdag is er een bruisende 

modeshow van onder andere 

bruidsjurken. Van 11 tot 14 uur 

geeft Hanna dan demonstraties 

hoe ze in korte tijd 

tien bruidskapsels voor de  

show maakt.  

Alvast een leuk kapsel  

thuis proberen?  

Kijk snel op pagina 46! 

Nog meer bruidsinspiratie doe 

je op bij Rebekka Van Vugt. 

Zij volgt met veel plezier de 

opleiding tot professioneel 

bloemiste. De mooie boeketten 

tijdens de bruidsmodeshow zijn 

van haar hand.

Natuurlijk kun je ook zelf aan 

de slag. Tijdens een workshop 

kun je een bloemstukje op 

hout maken. De bloemen drogen 

mooi in, dus je kan er lang 

plezier van hebben. Welkom bij 

“Creations by Rebekka”. 

Workshop tipi 1

bruiloft
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THEO TEN HAAF
Generaal-majoor Theo ten Haaf is de eerste commandant van het 
Special Operations Command, waarin speciale eenheden van landmacht 
en marine samenwerken. Ook helikopters van de luchtmacht doen mee. 
De goedlachse Ten Haaf is voormalig helikoptervlieger.

CORNELL HEUTINK
Sinds 2018 is Cornell Heutink directeur van Erdee Media Groep. Hij 
studeerde biologie in Wageningen, en werkte jarenlang in de ICT. Hij is 
ervan overtuigd dat, ondanks de digitalisering, de waardering voor een 
papieren magazine of krant ook bij jongere generaties weer toeneemt.



13terdege * ZOMERFAIR 2019

...HALVE-PRIJZEN!...

 SPECIALE AANBIEDINGEN
 NIEUWE COLLECTIE - 10%
 tijdens beursweek: winkel gesloten! 

/ KOOPJES!

 
 
 
 
 
 Koken is belangrijk en 
 met AMC makkelijk, 
 lekker en leuk! 
 

Belééf de pannen die passen in deze 
tijd, trendy, snel , gezond en met alle 
denkbare mogelijkheden. 
 

Zullen wij een keer voor u koken? Weer 
pure smaak laten ontdekken?  
Eet het en u weet het! 
 

Boek een gratis proeverij (zonder 
verkoop) bij onze stand (D47) en 
ontvang onze topper, de ideale 
Supersnelle snijder kado!* 
 

TEAM AMC Nederland 
 

* vraag de AMC adviseur naar de voorwaarden. 

 
 

stroopwafelsvanmarkus.nl

Zoek je ons op?
We hebben een speciale

beursaanbieding!

Markus & Markus Stroopwafels

Onze stroopwafels worden bereid 
met natuurlijke ingrediënten. 

Ze zijn krokant, gevuld met een 
zachte stroop en met liefde gebakken.

Standnr.
D13

In elke Terdege geeft Peter van de Breevaart  
(moestuinland.nl) tips over het telen van groente,  

fruit en kruiden. Dat doet hij ook op de Terdege Zomerfair. 
Welkom bij Peters moestuin voor adviezen,  

maar ook voor de aanschaf van zaden en tuingereedschap 
zoals zaadstrooiers en �essebroezers. 

Peters gård

Workshop tipi 2
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BLOEMENSLINGER HAKEN

Verie den Boer, haakontwerpster bij Terdege, 

is op woensdag 31 juli en donderdag 1 augustus 

aanwezig om vooral beginnende, maar ook 

zeker gevorderde haaksterren van Terdege te 

ontmoeten bij de workshop `bloemenslinger 

haken`. Schuif gezellig aan tafel en haak  

een toffe bloemenslinger (3,00 euro p.p.)  

Een haakvraag? Ook hiervoor staat ze klaar! 

Verie ziet uit naar uw en jouw komst!
Workshop tipi 3

zoals zaadstrooiers en �essebroezers. 



Macramé fjäder
Ook zo’n mooie veer aan je tas? Schuif aan bij 

creatieve Terdegefotograaf Tineke van der Eems 

(spaghettiii.nl). Macrameeën lijkt misschien moeilijk, 

maar is het niet! In deze workshop krijg je de 

beginnerstechnieken onder de knie. 

Veer

STIPWERK

Je hebt het vast weleens ergens gezien: zelf 

gedecoreerd servies met ”hip stipwerk”. Ook 

ontdekken hoe leuk stipwerk is? Tijdens deze 

leuke miniworkshop van ongeveer één uur ga je 

een theetipje (theezakjeshouder) bestippen met 

porseleinverf. Workshopleider Alinde Baan geeft 

ondertussen allerlei tips over deze leuke (en 

verslavende!  hobb  a a oop mag e e eigen unie e 

theetipje mee naar huis nemen. Thuis kun je het nog 

afbakken, waarna het geschikt is om te gebruiken. 

Veel plezier tijdens deze gezellige workshop!

Workshop tipi 3

D E H E E R E N V A N 1 7 . N L

Bestel ook online

van

Koffie
stand

Welkom bij de 
Heeren van 17.
Al sinds 2005 een 
begrip voor
exclusieve koffie 
en thee in 
Veenendaal.

Al sinds 2005 een 

stand

D E H E E R E N V A N 1 7 . N L

Koffie
stand

Koffie
stand

Koffie
stand

  ien we u binnenkort 
bij ons in de winkel?

N

Zandstraat 1     3901 CH, VeenendaalZandstraat 1     3901 CH, Veenendaal

Koffie en theewinkel, 
luxe koffie- en theeschenkerij, 
barista workshops, 
cadeaupakketten, 
foodtruck/evenementen. 

Welkom en wij helpen u graag!
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Alinda Baan
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Ontmoet
Teunie
Luijk!

Vroeger is nu. Tenminste, in de winkel van Teunie. Want bij de  
eenvoudiglevenshop.nl vind je van alles “voor een back-to- 

basiclifestyle”. En dat betekent Grandpa’s soap uit 1878, Aleppo-zeep, 
heerlijke bakmixen van Molen De Driekleur uit Rotterdam én fijne  

kruidentheeën, kruidenmixen en specerijen. Nieuw in Teunies assortiment 
zijn de Imse-Vimseartikelen zoals wasbare wattenschijfjes, maandver-

band en billendoekjes. En natuurlijk heerlijke honing. Hoe die gemaakt 
wordt? Wees BIJ de presentatie over imkeren in de grote Terdegetipi!

WINKËLEN BIJ TËUNIE

Workshop basiszalf maken (inschrijven verplicht, max. twaalf deel-
nemers per keer*), demonstratie wonderpan (met proeverij), workshop 
tandpasta maken (inschrijven verplicht), demonstratie "bak je eigen 
brood" (met proeverij), workshop deodorant maken (inschrijven ver-
plicht) of een demonstratie wasmiddel (gratis probeerverpakking) 

maken. In de tipi’s van Teunie is het moeilijk kiezen! De workshops 
duren twintig minuten, behalve "bak je eigen brood" (30 minuten).  
De workshops waarbij inschrijven verplicht is, kosten 2,50 euro.  
Natuurlijk mag je je zelfgemaakte product mee naar huis nemen.

CÜPCAKËS VERSIËREN

Bezigë bij

Leuk voor kinderen! 
Kom gezellig cupcakes versieren. 

Let op: ook voor deze workshop (kosten 2 euro) moet je je  
inschrijven. Na afloop krijg je de cupcakes mee.  

MMM!

* Het inschrijven voor de workshops kan in Teunie’s  verkooptipi (tent 5), bij de kassa.  
Na betaling krijgt de deelnemer een inschrijfbewijsje. Inschrijven kan gedurende de hele dag, maar vol = vol!
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Feestelijk sieraad
Een mooie ketting of armband maken? Schuif  
in deze tipi aan tafel bij ’t Sieradenstulpje  
(www.sieradenstulpje.nl). Je kunt kiezen uit 
verschillende soorten en kleuren sieraden.  
Kosten workshop: armbandje vanaf 2,50 euro 
per stuk, een ketting vanaf 5 euro per stuk. 
Inschrijven is niet nodig. 

Vrolijke bloemen
Overal op het terrein van de Terdege 

Zomerfair staan vrolijke bloemen. 

Tuincentrum en Kwekerij De Bruine 

Meren uit Otterlo begon al vroeg in 

het voorjaar met de kweek van al dit 

moois. De Bruine Meren is te vinden in 

de stand van De Bewuste Meerwaarde, 

standnummer C7-C21.

WØrkshops 
in tipi 6
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* Deze aanbieding is alleen geldig op de Terdege Zomerfair 2019 en indien u de laatste 12 maanden geen (proef)abonnement heeft gehad. Na afloop van 
de kortingsperiode gelden de reguliere abonnementsprijzen en is het abonnement per kwartaal opzegbaar. Uiterste ingangsdatum 3 september 2019.

Kies uw cadeau en kom naar stand C26!

* 3 maanden voor € 25,-*
 +  Terdege agenda 2020

*  2 jaar Terdege voor
 € 8,20 per maand
 +  echte ‘Zebra’ tas

* Of 1 van de andere acties!

Boordevol prachtige beelden, notitieruimte en mooie quotes!

Nieuw: hier is
onze agenda 2020!

terdege
zomer

van rust met 

bgeniet dezee 



THEMAPLÄTS MEDIÄ EN TEKNIK
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PrØgramma
WOENSDAG 31 JULI T/M ZATERDAG 3 AUGUSTUS

14.30 UUR: 
Forumdiscussie over 
dilemma’s rond media 
en technologie

19.30 UUR: 
Interactieve lezing over 
een thema als nepnieuws 
of mediagebruik

Sprekers in de mediaHUB-tent op het themaplein (zie platte-
grond) zijn o.a. Steef de Bruijn, Steven Middelkoop en 
Wouter van Grootheest.

Extra leuk: in de regiewagen van de Reformatorische  

Omroep waan je jezelf radiopresentator! 

Mediä en teknik
Virtual Reality, Augmented Reality of de Hololens. 

Klinkt moeilijk, maar wie een VR-bril opzet, weet én 

ziet meer. Kom het ervaren op het themaplein  

Media & Technologie. In de zogeheten MediaHUB-tent 

zijn speciale brillen te vinden, waarmee je een game 

kunt spelen. Ook kun je in deze tent ontdekken hoe 

bij Augmented (betekent letterlijk toegevoegd) 

Reality een ‘digitale laag’ over de werkelijkheid 

wordt gelegd. Leuk voor jong en oud!

kunt spelen. Ook kun je in deze tent ontdekken hoe 

Scan mij 
voor meer info

CREËER
 JE EI

GEN 

3D-WER
ELD!



PROGRAMMA

Woensdagmiddag:  

Tonja Versluis geeft een workshop  

babymassage. Doe mee en ontvang een flesje| 

massageolie cadeau. Aanmelden via  

info@babyconsulentalblasserwaard.nl 

Vrijdag:  

Kinderwagenparade

Elke dag verrassende toiletten van Page
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Meer weten over 
gefilterd mobiel 

internet? 

Wij staan op het themaplein 
Media & Technologie

Kom langs bij onze stand (K3) en 
leer over veilig mobiel internetwww.Emobiel.nl 078 630 53 10

Makkelijk... .  voor iedereen

Iedereen veilig online 
met gefilterd internet 

van Emobiel
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Leverbaar in verschillende maten en kleuren! 

Dé manier om afval op een 
praktische en plezierige 

manier te sorteren 
 

Huis │ Kantoor │ School 
 0318 – 200 210 │ info@luxobin.nl 

WWW.LUXOBIN.NL 

Leverbaar in verschillende maten en kleuren! 

www.karakter-wonen.nl

DICK HOOGENRAAD
Uw interieuradviseur

Standnummer 
B16

Karakter Wonen Nijkerk

Het themaplein Moeder & Baby is dé plek om andere  
moeders te ontmoeten en tips en tops te delen.  

Kom naar de Koewei voor babymassage en informatie over  
kraamzorg, opkomen voor het ongeboren leven en omgaan 
met vruchtbaarheid. Snuffel ook tussen de babykleding en 

inspirerende kraamcadeaus! 

Kijk voor meer informatie op terdegezomerfair.nl/baby.

Mämma & Bäby

 THEMAPLÄTS MÄMMA & BÄBY



 THEMAPLÄTS ENËRGI & DUURZÄÄMHEID

-  Ab van den Berg: pelletkachels, elektrische haarden, houtkachels,     
 gashaarden (propaan) en buitenhaarden 
-  Gezinsenergie: duurzame energie, samen besparen we meer! 
-  Van de Bunt isolatietechniek: spouwmuurisolatie, vloerisolatie,     
 bodemisolatie, dakisolatie 
- CoffeeBoys: studentcompany met een gloednieuw alternatief voor brandhout 
-  Energietechniek Wagtho: zonnepanelen, wamtepompen, airco,     
 woningautomatisering (bekend uit het RD!) 
-  Solatube: brengt daglicht met de originele daglichtbuis 
-  Energieloket gemeente Barneveld: advies verduurzaming woningen

Ontmoet ons op het themaplein!
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Want weet u al wanneer u van het gas af moet?  
Alles over uw huis in het licht van de 

energietransitie is op dit themaplein te vinden!

Gäsvrij?

Enërgi & 
Duurzäämheid

Het valt niet altijd mee om goede keuzes te maken 

voor uw eigen huis en mobiliteit. Een bezoek aan het 

themaplein Energie & Duurzaamheid op de Terdege 

Zomerfair is daarom zeker de moeite waard! U kunt 

hier terecht voor advies en adviseurs ontmoeten 

die weten waar ze het over hebben.
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uw vermogen verdient:
veiligheid - �exibiliteit - vast gegarandeerd 

rendement van 3%

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam
www.vandamvandamverkade.com

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam
www.vandamvandamverkade.com

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.
beleggingen in onroerende zaken

uw vermogen verdient:
veiligheid - �exibiliteit - vast gegarandeerd rendement van 6%

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.
beleggingen in onroerende zaken

SPECIALE BEURSACTIES

Goes  |  Tel. 0113-221909  |  info@ramshoorn.nl  |  www.ramshoorn.nl
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Willem Tell
De vrijheidsheld van Zwitserland

P. de Zeeuw JGzn en M.J. Ruissen (eindredactie)

9789461151391

Willem Tell, een Zwitserse jager uit de 
kanton Uri, sluit een verbond met andere 
kantons om samen een opstand tegen de 
Oostenrijkers te beginnen. 

Er wordt hiervoor een datum afgespro-
ken; tot zolang zullen ze wachten. Maar 
als Willem Tell niet voor de hoed buigt 
die de landvoogd Geszler had opgericht, 
wordt hij gedwongen om een appel van 
het hoofd van zijn zoon Walter te schie-
ten. 

Dat lukt hem, maar toch wordt hij weer veroordeeld. Tijdens de overtocht 
over het Vierwoudstedenmeer - onderweg naar de gevangenis - komt er 
een zware storm opzetten. Tell krijgt het roer in handen. Hij slaagt erin 
om alleen aan wal te komen en vanuit een hinderlaag de landvoogd neer 
te schieten. 

Dit wordt het begin van de Zwitserse opstand. In de vrijheidsstrijd wordt 
hij een van de belangrijkste aanvoerders. 

Willem Tell
De vrijheidsheld van 

Zwitserland

9789461151421
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Ronald
trilogie

Ali C. Dorst-Brouwer
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Deel 1: Op weg naar morgen

Deel 2: Voorbij de horizon

Deel 3: Als een bloem in het gras

Ronald 
trilogie 
Ali C. Drost-Brouwer

DEEL 1. OP WEG NAAR MORGEN
De muzikale Ronald krijgt verkering met 
de lieftallige Rosalyn. Maar zij wordt 
door een ernstig auto-ongeluk uit zijn 
leven weggenomen. Dit zet het leven 
van Ronald op een tweesprong.

DEEL 2. VOORBIJ DE HORIZON
Op het Waddeneiland Ameland 
ontmoet Ronald Sasja, die haar vriend 
Marcel door een ongeneeslijke ziekte 
kwijtgeraakt is. Samen spreken ze 
over de vraag ‘Kan een God Die zoiets 
droevigs laat gebeuren wel een God van 
liefde zijn?’

DEEL 3. ALS EEN BLOEM IN HET GRAS
Tussen Ronald en Sasja ontstaat een 
steeds hechtere liefdesband.

Omslag Ronald Trilogie.indd   1 11-01-19   14:02

U I TG E V E R I J  E N B O E K H A N D E L

5,-
 korting

Bij een abonnement

20,00
26,00 10,00

17,95

5,00
14,95

AL ’T SCHEPSEL MOET HEM PRIJZEN
DIEREN UIT DE BIJBEL

Schilderijen: HENK VAN DEN BRINK - 53 meditaties: MATTHEW HENRY 

Gedichten: R. HoogeRweRf-Holleman

AL ’T SCHEPSEL MOET HEM PRIJZEN
DIEREN UIT DE BIJBEL
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Henk van den BRink, mattHew HenRy en R. HoogeRweRf-Holleman

Dieren zijn om ons heen en trekken voortdurend onze aandacht, ook van kinderen. 

Elk schepsel is geschapen tot roem van zijn Schepper. Uit hun leefwijze zijn veel rijke, 

geestelijke lessen te halen die de Heere ons in de Bijbel aanwijst. 

Henk van den Brink maakte van verschillende dieren uit de Bijbel prachtige schilde-

rijen. Aan deze platen zijn in deze bundel toegevoegd:

 • Toelichtingen vanuit de Bijbel.

 • Een of twee meditaties van Matthew Henry.  

  In totaal telt deze bundel 53 meditaties. 

 • Gespreksvragen die betrekking hebben op de meditaties. 

 • Gedichten van R. Hoogerwerf-Holleman

Deze meditatiebundel is bedoeld om een jaar lang te gebruiken. Elke week kan een 

dier aan de orde komen. Behalve voor persoonlijk gebruik is dit prachtige geschenk-

boek ook heel geschikt als Bijbelstudieboek in het gezin en op de verenigingen.

9789461150950

Omslag Heilbespiegelingen bij dieren uit de Bijbel.indd   1 03-12-18   19:57

+
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GELIJKENISSEN UIT DE BIJBEL

HET KONINKRIJK DER HEMELEN 
IS GELIJK AAN...

Schilderijen: HENK VAN DEN BRINK - 52 meditaties: DS. B.J. VAN BOVEN

Gedichten: HENRIËT VAN LEEUWEN
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HET KONINKRIJK DER 

HEMELEN IS GELIJK AAN...
GELIJKENISSEN UIT DE BIJBEL

HENK VAN DEN BRINK, DS. B.J. VAN BOVEN EN HENRIËT VAN LEEUWEN

De Heere Jezus heeft het Koninkrijk der hemelen verkondigd door gelijkenissen te 

vertellen. Gebeurtenissen uit het dagelijkse leven gebruikt Hij om geheimen van Gods 

Koninkrijk aan Zijn discipelen te verklaren. De betekenis ervan verklaart Jezus apart 

aan Zijn kinderen, terwijl anderen hiervan onwetend blijven.

Henk van den Brink maakte van de 26 meest bekende gelijkenissen prachtige, veel-

zeggende schilderijen. Aan deze platen zijn toegevoegd:

• Toelichtingen per plaat

• In totaal 52 meditaties. Speciaal hiervoor geschreven door dominee B.J. van Bo-

ven. Per plaat zijn een tweetal meditaties van hem opgenomen. Hierdoor is dit 

boek zeer geschikt om als weekboek gebruikt te worden. 

• Passende gedichten van Henriët van Leeuwen

Deze meditatiebundel is bedoeld om een jaar lang te gebruiken. Elke twee weken 

wordt een andere  gelijkenis behandeld. Behalve voor persoonlijk gebruik is dit prach-

tige geschenkboek ook heel geschikt voor gezinnen en verenigingen.

9789461151162

Omslag Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan.indd   1 26-09-18   13:57

Schilderijen: HENK VAN DEN BRINK 52 meditaties: DS. B.J. VAN BOVEN

VAN LEEUWEN

40,00
47,00

Schilderijen

Schilderijen

+

60,00
4 delen

Ds. B.J. van Boven, ds. A.T. Huijser
en ds. A. Verschuure

Den loop
   geëindigd

Verheft 
de banier

Bundel tijdredes 100 jaar SGP
Ds. G.H. Kersten en andere predikanten

100 jaar SGP

Deel 1
Ds. B.J. van Boven, ds. A.T. Huijser
en ds. A. Verschuure

Bundel tijdredes 100 jaar SGP
Ds. G.H. Kersten en andere predikanten

100 jaar SGP

Ds. B.J. van Boven, ds. A.T. HuijserDs. B.J. van Boven, ds. A.T. Huijser
en ds. A. Verschuure

Verheft 
de banier

Bundel tijdredes 100 jaar SGP
Ds. G.H. Kersten en andere predikanten

Deel 1

Bij besteding 
van € 25,00

tijdens de fair

GRATIS
 boek of bouwplaatB O E K H A N D E L

GRATISGRATISGRATISGRATIS
 boek of bouwplaat

90,00
9 delen

 
 

      -574257    

 
Lever deze coupon in en ontvang bij aankoop  van 

kleding of hoed een Marianne panty cadeau!  

Muzïk Progråm
 WOENSDAG 31 JULI
13.00 uur  Concert (orgel en vleugel) door 

Marien Stouten en Jan Peter 
Teeuw van Animato 

17.00 uur  Samenzang o.l.v. Animato 
20.00 uur  Concert door pianist 
 Rens de Winter
 DONDERDAG 1 AUGUSTUS
13.00 uur  Concert door Hugo v/d Meij   

(orgel/vleugel) en Pascal v/d Velde  
(trompet)

17.00 uur  Samenzang o.l.v. Hugo v/d Meij en 
Pascal v/d Velde

20.00 uur  Concert door Hugo v/d Meij   
(orgel/vleugel) en Pascal v/d Velde  
(trompet)

 VRIJDAG 2 AUGUSTUS
13.00 uur  “Zing mee!” Kinderprogramma 

met beiaardier Boudewijn Zwart
17.00 uur  Samenzang o.l.v. Rens de Winter
20.00 uur  Concert door beiaardier   

Boudewijn Zwart
 ZATERDAG 3 AUGUSTUS
13.00 uur  Concert door Hugo v/d Meij  

(orgel/vleugel)
16.30 uur  Samenzang o.l.v. Hugo v/d Meij

Muziek 
programma
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Kinderboerderij

Bijen

Kaas

Organisatie

Hindernisbaan

Klimtoren

Gladiatorenspel

Sweeper

Mancave

Viskra
am

Schaken

Podium

Demoplein

Live cooking

Woodcarving
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Kanovaren en 
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VR experience
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Eigen 3D wereld
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Haal je 
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rijbewijs!

Mancave

Pizza
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Appelgebak

Broodjes
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Hamburger
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PoelWeb (naast VOA)  |  T 033 - 7200825)  |  E info@poelweb.nl)  |  W Poelweb.nl

  speelgoed
U ontvangt 

10% korting 

tegen inlevering van 

deze advertentie

bij de PoelWeb 

stand nr. B35b

PoelWeb | T 033 - 7200825 | E info@poelweb.nl
Bezoek onze webshop: www.poelweb.nl

Enock uit Malawi is zes 
jaar. Zijn ouders zijn 
overleden aan HIV/aids. 
Een oudtante zorgde voor 
Enock, zijn zusje en twee 
broertjes. Maar zij is erg 
ziek geworden. Stichting 
Stéphanos helpt kinderen 
als Enock met voedsel, 
kleding, medische zorg en 
(Bijbels) onderwijs.

Maak uw bijdrage over op 
IBAN NL74 RABO 0335 3074 50

t.n.v. Stichting Stéphanos 
 of doneer online! www.stephanos.nl

voor 

€15,00
geeft u al 

3 kinderbijbels!

Help Enock
aan eten en Bijbels 
onderwijs!

een kaartje voor de ander
 HOLLANDKAART

fotokaarten

Wij zijn er weer met onze kleurrijke en
stijlvolle fotokaarten en wenskadootjes.

                U kunt ons weer
vinden op het

bomenlaantje naast

WIJ WENSEN U EEN FIJNE ZOMERFAIR!

VAN EEN HUIS NAAR THUIS
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - -

LEUR
EUREN

F
GU Stand-

nummer
D38
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Kleindierliefhebbers Nederland is op de fair 

met zeventig verschillende konijnen, cavia’s, 

kippen, eenden en duiven! Kom ze aaien op de 

kinderboederij!

Kleindierliefhebbers is een landelijke 

vereniging die probeert ons levend cultureel 

erfgoed te bewaren voor de toekomst.  

www.kleindierliefhebbers.nl

KOM JE KNUFFELEN?
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Gebruik je boer’nverstand en wees een echte boer! 
In het Boer’n Camp knuffel je met dieren, neem je een kijkje 

bij imkerij De Barnebij en bij de ambachtelijke kaasboer.
Natuurlijk ga je niet naar huis zonder een trekkerrijbewijs!

Boer'n Cåmp 

Bij de Grebbetrekkers kun je je trekkerrijbewijs halen. 
Ook is er twee keer per dag een de�lé van de oldtimertractoren. 
 

 De Grebbetrekkers is een oldtimer trekkerclub uit Achterberg  
 die leuke evenementen organiseert, zoals een ploegevenement  
 en een oldtimertrekkertrek. Op 1 juni bestond de club 25 jaar!  

 www.grebbetrekkers.nl
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Adventure Point zorgt in het camp voor uitdagende 

activiteiten. www.adventurepoint.nl 

Ben je ouder dan 13 en ben je sportief? In het Puntuit Camp is 
een grote sweeper, een klimtoren en een hindernisbaan van meer 
dan 150 meter. Ga de strijd aan met je vrienden als een echte 

gladiator! Tijd over?! Kom boogschieten bij het Outback 
Explorers Camp of ga kanovaren in de gracht! 

Püntuit cåmp Truus en haar team staan voor jou klaar 
in de rode knutseltent! Berbar verzorgt 
o.a. kinderfeestjes,  
kijk op www.berbar.nl 

De Beestenbus op het Kits Camp staat in 
het teken van de reuzenpanda’s Wu Wen en 
Xing Ya. Leer alles over deze bijzondere 
diersoort! Ouwehands Dierenpark is 
uniek in Nederland. Bewonder de dieren, 
ga op avontuur en hang de beest uit in 
RavotAapia. www.ouwehand.nl

OUWEHANDS
DIERENPARK

Zoek de muis! Voor jou is er veel te beleven! Je kunt 

skelter rijden, trampolinespringen, er is een muizenspel met 

leuke prijzen en als het warm is, wordt er een watergevecht 

gehouden. Kom naar de rode knutseltent om f ijn te knutselen, 

broodjes en koekjes te bakken, te schilderen en nog veel meer! 

Kits cåmp
Eigenlijk is het woord 

kind Barn op zijn zweeds, 
maar dan zou je dit niet 

meer begrijpen :)
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KÅNOVAREN

-  Bij de informatiebalie (naast de grote   

 brug) kunt u terecht voor al uw vragen.   

 Maar ook uw tassen en gekochte spullen kunt u  

 hier tijdelijk kwijt. Wij bewaren het voor u! 

-  Uw kind kwijt? Bij de rode knutseltent in   

 het Kits Camp worden zoekgeraakte kinderen   

 opgevangen

-  In de babyroom (ingericht door Babypark!)  

 op het themaplein Moeder & Baby is er  

 ruimte om te voeden en te verschonen.

LET OP!

Peddel rond in de gracht, speel een potje voetbal in een 
grote bubbel of daag je vrienden uit om samen te  

speedmintonnen. Op de plattegrond vind je precies 
waar je moet zijn!
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Kom naar stand C26

Deze aanbieding is alleen geldig op de Terdege Zomerfair 2019 en indien u de laatste 18 maanden geen abonnement heeft gehad. 
Na afloop van de kortingsperiode gelden de reguliere abonnementsprijzen en is het abonnement per kwartaal opzegbaar. 

Bekijk het eens
van de andere krant.

Nu vier weken 

voor 7,90

speciale
fairactie

Deelnëmers:
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Wencopperweg 20   |   3771 PP Barneveld   |   088 - 10 10 100   |   Verhuur@skippy-rent.nlWencopperweg 20   |   3771 PP Barneveld   |   088 - 10 10 100   |   Verhuur@skippy-rent.nl

Attracties Party

Tenten Equipment

‘Verboden’ toegang voor vrouwen! Hier leren mannen 
boogschieten. Verdere activiteiten: zandsculptuur maken en houtzagen.  

Voor de liefhebbers van denkspellen staat er een groot schaakbord opgesteld. 

Even helemaal geen fair zien? Dan is er nog altijd de mancave, een  
container  op het mannenplein. Pak een krantje, bakje kof�e erbij en  

plof neer in een lekkere stoel. 

Outbäck 
explorër cåmp

Het team van Outback Explorers zorgt voor de inhoud van het 

camp. Outback Explorers is expert op het gebied van jongens met 

gedragsproblemen en vader-zoon relaties. www.outbackexplorers.nl
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HORIZONTAAL
3.   Honderd Smijtegeltwandelingen! Gids P.C. ..... 
      is er maar druk mee.
5.   Een nieuwe rubriek in Terdege. De naam ervan is .....
7.   Redacteur Jan van ’t Hul viert een bedenkelijk jubileum. 
      Waarvan?
8.   Moois van Terdege! Wat verkopen wij alvast voor 2020?
10. De eerste prijs van de happypagewedstrijd is voor .....

VERTICAAL
1.   Waar is de F-35 al te bewonderen?
2.   Op 27 juli is er een verkoping voor Adullam te .....
4.   Waar begon de liefde tussen Rinus en Reina Otte?
6.   Cäsar von Hofacker pleegde een aanslag op .....
9.   Smullen! Jacobine bedacht een zomerse .....

De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in 
Terdege 22 (17 juli). Lever de oplossing in bij de stand van 
Erdee Media Groep (C26) op de Terdege Zomerfair. 
Bij inlevering ontvangt u een leuke attentie en maakt u 
bovendien kans op één van de dagprijzen!

Oplossing: 

Naam: ....................................................................................

Adres: ....................................................................................

Postcode/woonplaats: ...........................................................

Tel.: .........................................................................................

E-mail: ....................................................................................
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Trek gekregen? Stap op een 
van de kleine trucks af en 
bestel een broodje kipburger 
of een portie versgebakken 
kibbeling. Zin in iets 
anders? Aansluiten in de rij 
bij de Pizza Truck of de 
Hamburger Jeep kan natuurlijk 
ook. En uiteraard zijn er de 
bekende heerlijke broodjes 
met zalm en paling! 

Van alles en nog wat

KOM GEZELLIG EEN 
TERRÄSJE PAKKEN!

De catering van de Terdege 
Zomerfair is dit jaar heel 
anders opgezet! Verspreid 
over het terrein komen 
allerlei foodtrucks te 
staan. Bij de koff ietruck 
serveren de medewerkers  
koff ie, thee en smakelijke 
koek. Ook kun je even 
uitrusten bij het Terdege 
Sommarkafé in de grote 
Terdegetipi.

Catering/foodtrucks

NIEUW!

Ambachtelijk 

gerookte zalm 

en paling

* Ambachtelijk gerookte    
 zalm en paling

* Heerlijke pizza's

* Saté van de bakf iets

* IJs van de ijsboer

* Heerlijke koff ie & thee 



Bernhardstraat 68, Nijkerk

WELKOM
in de winkel!

Bernhardstraat 68, Nijkerk

WELKOM
in de winkel!

Standnummer 
B16

Karakter Wonen Nijkerk

ALS UW CATERING 
BIJZONDER 
MOET ZIJN

ALS UW CATERING 
BIJZONDER 
MOET ZIJN

ALS UW CATERING 
BIJZONDER 
MOET ZIJN

Ontmoet ons bij stand C7-C21
Een Terdege Zomerfair zonder Terdege Sjop?  

Dat kan natuurlijk niet. De lijn met producten die  
Terdege maakt, breidt zich langzaam maar zeker uit.  
Naast de mooie posters en kaarten hebben we dit jaar  

voor het eerst een Terdegeagenda vol met schitterende foto’s, 
spreuken en notitieruimte. 

Ook nieuw : “Dit ben ik! het leukste babyboek”.  
Speciaal bedoeld voor het eerste jaar van een baby. 

terdege Sjøp
eigenlijk butik 
maar dit staat 
leuker :)
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KOOP
 ONZE

NIEUWE 
AGENDA!

En we hebben 
nog meer moois!



“De nieuwe najaarskleuren zijn... ”  

Als je daar nieuwsgierig naar bent, kom dan op donderdag 1 en 

vrijdag 2 augustus naar de grote tipi in het Terdege Camp. 

Geniet van de najaarsmode en droom weg  

bij prachtige bruidsjurken.
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Brudens ateljé Deelnëmers:

“Al ruim 20 jaar heb ik het 
allermooiste beroep ter wereld. 
Elke dag opnieuw help ik vrouwen 
hun dromen waar te maken. Als 
klein meisje begon mijn liefde 
voor kleding en accessoires. Op de 
modevakopleiding leerde ik alles 
over het vak van coupeuse. Naast het 
ontwerpen van kleding ben ik ook 
autodidactisch kunstenaar. Mijn twee 

grote passies vullen elkaar perfect 
aan. Want een ontwerp bestaat niet 
alleen uit technische vaardigheden. 
Het is een harmonisch samenspel 
tussen materialen, gevoel en stijl. 
Met als resultaat een prachtig 
ontwerp waar jij je in thuis voelt. 
Je bent altijd van harte welkom in 
mijn atelier.” 
Herna van Dronkelaar

Bruidsatelier

(Bruids)
ModeshØw

-  Herna's Atelier Bruids- en gelegen-

heidskleding, fashion, zakelijke 

kleding, stand A33

-  Basic Life, Trendy ladies fashion, 

stand A3

-  Andaloussi, Fashion Ladieswear met 

een mediterrane uitstraling en mode-

accessoires, stand C6

-  Clementijn Dameskleding maat 38-56, 

stand A4

-  Hanna Roubos, (workshop tipi 1 in 

het Terdege Camp) maakt alle mooie 

kapsels en zij zal de ladyspeaker 

van de show zijn

-  De smaakvolle boeketten zijn gemaakt 

door Rebekka van Vugt (tipi 1)

 

-  Op donderdag verzorgt Hugo van de 

Meij de muzikale begeleiding, op 

vrijdag Rens de Winter

Leuke winactie!

Zowel Carolien Luitjes 
(carolienluitjes.nl - donderdag 

1 augustus) als Ineke van 
Westreenen (uniekmetstijl.
nl) (vrijdag 2 augustus) 

stellen een leuke prijs (t.w.v. 
99 euro) beschikbaar voor 

bezoekers van de modeshow. Wees 
erbij om 14.45 uur! Zij geven 
dan een korte presentatie (zie 
programma op pag 8) over hoe je 
er stralend uit kunt zien. Neem 
vooral ook even een kijkje bij 
hun stands! Carolien Luitjes 
Accessoires, info kleur- en 
stijladvies, portemonnees 

(standnummer D11) en Uniek met 
Stijl Kleur- en stijladvies, 

exclusieve sjaals, mode atelier 
(standnummer B36). 
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Een voorproefje van de kapsels van  
bruidsstyliste Hanna Roubos. Dit prachtige kapsel 

maak je met elastiekjes.

tekst: HANNA ROUBOS  beeld: SJANINE SCHIPPERS

DIY KAPSEL  
van Hanna 

NODIG:  * kam * elastiekjes * haarspray
*  Kam het haar goed uit en maak aan de bovenzijde van het hoofd een staartje 

(foto 1).

*  Maak met twee vingers onder de staart een gat en pak de staart vast (foto 2).

*  Trek de staart door het gat heen. Nu ontstaat er een mooie twist (foto 3).

*  Herhaal stap 1-3 met een tweede staartje (foto 4).

*  Ga op deze manier door totdat de ‘vlecht’ af is (foto 5).

*  Trek voorzichtig de ‘vlecht’ losser. Fixeer het kapsel met haarlak (foto 6).

Succes! Heb je vragen of wil je nog veel meer kapsels leren? 
Tot ziens op de Terdege Zomerfair!

Foto 1

Foto 4

Foto 3

Foto 6

Foto 2

Foto 5

bruidsstyliste Hanna Roubos. Dit prachtige kapsel 

47terdege * ZOMERFAIR 2019



CULINAIR

Blueberry cheesecake, citroenmeringuetaart of toch  
maar een vertrouwde appelpunt. Strijk neer in het Terdege 
Sommarkafé voor een heerlijk kopje koffie én een punt  

huisgemaakte taart van restaurant De Duikenburg.  
Leuke taartschaal gezien? Bij Bunzlau Castle (stand A8) is 

nog veel meer servies te bewonderen.
 

Kom genieten van de kookkunsten van kok Jimmy. Op een 

Afrikaanse braai en boven vuurschalen maakt hij smakelijke 

gerechten klaar. Proef boereworst, potjikos, lamsvlees in 

rooibosthee of een stukje zeebaars in zoutkorst. Rond de Green 

Egg hangt een heerlijk luchtje van warm gerookte zalm! 

Programma kök SOMMAR KAFÉ
bageri De DuikenburgBakkerij

tid för fika

Keuken
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Schuif aan bij Terdege

Wij zijn benieuwd wat u/jij van Terdege vindt! Schuif daarom 

aan bij de redactie. Elke dag om 11.30 uur en 19.30 uur 

(behalve zaterdagavond) zijn er vier lege plekjes in ons 

Terdege Sommarkafé. Uiteraard staat er een lekker kopje koff ie 

 en een punt taart klaar. Ook stellen wij een leuk Terdege 

verwenpakketje samen. Vooraf aanmelden verplicht via redactie@

terdege.nl. Vol = vol! Vermeld in de mail je naam, adres en 
leeftijd. Schuif aan en praat mee!



A
AMC Nederland
Beter eten. Beter leven. Het unieke 
kooksysteem van AMC. Gezondheid 
en genieten onder één dak.
D47

Ab van den Berg Brandstoffen 
en Kachels
Pelletkachels, elektrische haarden, 
houtkachels, gashaarden (propaan) 
en buitenhaarden
A22

Aliëlle Hoeden
Hoeden en accessoires
A36

Aloë Vera
Aloë crème e.d.
G20

Aloë Vera Kesteren
Aloë Vera producten Forever, health 
en beauty, biologische supplemen-
ten, LTO3.
D8

Andaloussi Fashion
Ladieswear met een mediterrane 
uitstraling & mode-accessoires
C6

Anne-Lique Mode
Damesmode in kleding en hoeden 
met accessoires
B5

Aviko
Aardappel
C2

B
Bart Sanders Maatpakken
Maatpakken - trouwpakken
C22

De Barnebij
Honing, honingkoek- en snoep, 
propolis artikelen, zeep en allerlei 
bijenartikelen
G16

Basic Life
Trendy ladies fashion
A3

Beautiful Blue
Pools servies
D12

Beenenmeermode
Beenmode voor het hele gezin
D6

Berbar
Kinderanimatie
B39

Bibbi bv
Bedding, home, wellness & cleaning
B12

Bij Lies 't Huys
Sobere, unieke woonaccessoires en 
groen toeven
G21

Binnendijk & Van Rijsbergen
Advies en bemiddeling in 
hypotheken en verzekeringen
D33

BioTECK
Ambachtelijk handgemaakte 
huidverzorging producten op 
basis van natuurlijke ingrediënten
B11

Bond tegen vloeken
Uit eerbied voor God en respect 
voor de mens
B30

Bunzlau Castle
Producten van de hoogste kwaliteit, 
omdat het jouw thuis is.
A8

De Bewuste Meerwaarde
Vereniging voor ondernemers die 
krachten bundelt om in 6 dagen 
per week de kost te verdienen
C7-C21

De Boekenhoeve
Nieuwe en tweedehands afgeprijsde 
boeken en luisterboeken
D2

De Boekenkamer
Nieuwe- en tweedehands boeken, 
3e boek gratis
C7-C21

Doopkleding Boutique
Doopkleding
Y8

De Bruine Meren
Voor sfeer in huis en tuin
C7-C21

Stichting Bright Spot of Hope
Stroopkoeken- en wafels en snoep-
rollen (Hulp aan Syrië)
G9

Van de Bunt Isolatietechniek
Spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 
bodemisolatie, dakisolatie
A19

C
C.A. Oortwijn
Brocante
E7

CBB
Lees de Bijbel en nog veel meer in 
grootletter of audio
D27

Capasbed BV
gezond slapen, gewoon een 
Capasbed!
A9

Carolien Luitjes
Accessoires, info kleur- en 
stijladvies, portemonnees
D11

Carolien van Meerten
Voeding en gezondheidsadvies, 
kookworkshops, Aloë Vera produc-
ten van Forever living products
D46

Celina Mode
Italiaanse kleding voor de moderne 
trendy vrouw
A40

Clementijn
Dameskleding maat 38-56!
A4

CoffeeBoys
Het gloednieuwe alternatief voor 
brandhout! IGNITE XVII
A20

Cor Jansen
Ambachtelijke paling, zalm, 
makreelrokerij
D36

Creazin
Webwinkel voor handwerk-
materialen en workshops
B35a
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   3

Het nieuws op 
jouw moment

Bekĳ k ons aanbod voor jou op:

De beste artikelen uit een week Reformatorisch Dagblad, 

speciaal geselecteerd voor jou. Prikkelende interviews, 

goede achtergrondartikelen en scherpe opinies. De Week 

helpt jou om als christen in de samenleving te staan.

deweek.nl/zomerfair



D
D&M Fashion
Damesmode, beenmode, 
accessoires en meer
A15

Decoration 4 Style
Landelijke woondecoratie
D1

Van Dam Van Dam & Verkade
Investeringen in onroerende zaken
C3

Delphin Benelux B.V.
Delphin lucht & ruimtereiniger, 
100% schone lucht & ruimte
B15

Dirksen Verpakkingen
Handel in verpakkingsmaterialen
C7-C2

E
De Elstar Catering
Als uw catering bijzonder moet 
zijn: de Elstar Catering, Doen We 
Gewoon
C7-C21

Den Eelder Ambachtelijke Zuivel
Ambachtelijke Boerderijzuivel
B6

Emobiel
Ge�lterd mobiel internet, makkelijk 
voor iedereen!
K3

Erdee Media Groep
Reformatorisch Dagblad, De Week, 
Terdege
C26

Eurowall
Tafelzeil, gordijnstoffen, gereed-
schappen, verlichting
G10

F
FC Tuinmeubelen
Tuinmeubelen
B1

Fleur & geur
Landelijke en sobere woonaccessoi-
res, verse groendecoraties
D28

Freie Fashion
Exclusieve herenoverhemden
B13

Fruitbedrijf Van Haren
Verkoop van fruit
E3

G
Gemeente Barneveld
Advies verduurzaming woningen in 
Barneveld
A26

Gezinsenergie
Samen besparen we meer
A24

Gezondheid in Balans
Fairtrade schapenwollen vesten en 
shawls uit Nepal
B29

Gifts & Gimmicks
Decoratie-artikelen voor huis en tuin
D40

Goedkoopsnoep.nl
Snoeprollen e.d.
B8

H
H.O. van Coeverden
Overzetzonnebrillen FitOfar
B7

Ha-Ra milieuvriendelijke reiniging
Verkoop van milieuvriendelijke 
reinigingsproducten
D45

Halfweg Brocante
Meubels, brocante, woon-
accessoires
G14

Henny's Home
Tuindecoratie, tuinstekers, 
wanddecoratie
E5

Herna's Atelier
Bruids- en gelegenheidskleding, 
fashion, zakelijke kleding
A33

De Heeren van 17
Kof�e- en theeschenkerij
C7-C21 

Het Klosje Garen
Kinderkleding en kraamcadeaus 
gemaakt in eigen atelier
D32

Hollandkaart
Fotokaarten en wenskadootjes
D29

Home Keukens
Keukenadvies aan huis
A16

Houtatelier Le Poole
Handgemaakte stoelen en ander 
houtwerk
B23

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Wereldwijde geestelijke en 
praktische ondersteuning
D42

I
Ikub Reclame & Promotie
Wij geven de juiste aandacht aan 
uw relatie
C7-C21

Imminkhof Brocante
Landelijke woondecoratie, potten, 
kruiklampen e.d.
G6

Interclassic Music
CD's / Dvd's, bladmuziek, boeken, 
digitale muziek
D14

Isolatiebedrijf Pluimers
Energiebesparende oplossingen om 
uw woning te verduurzamen
A14

J
J & A dakpanreiniging en coating
Dakpanreiniging en coating + 
def. totaalreiniging
D19

Jemako Truus Achterberg
Verkoop van hoogwaardige 
schoonmaakproducten
A37

Jet's Shoe Shop
Pasvorm schoenen voor dames en 
heren, met losse voetbedden. 
100% leer!
D35

Juizz KIDS
Baby- en kinderkleding
Y3

JvB Meubels
Tuinmeubels, picknicktafels, 
sfeerhaarden, steigerhout
A1

Stichting Jemima
Christelijke gehandicapteninstelling 
in Bethlehem
D20

K
K & N Gemengde kruiden
Keukenkruiden
D9

Kaasboerderij Hogendoorn
Boerenkaas en oude ambacht
G15

Karakter Wonen
Eigentijdse woonwinkel met 
doordacht advies
B16
Kerktas
Lederwaren, tassen en accessoires
B9

Klompenmakerij Krajenbrink
Machinaal klompen maken, verkoop 
klompen en aanverwante producten
B14

Koopzondagnee.nl
Verdien in 6 dagen uw brood!
C7-C21

L
Leger des Heils
Steun ons werk! Je bent niet alleen, 
het leger is ook bij jou in de buurt.
B22b

LegerWinkel-Harskamp
Legerkleding, legerartikelen, 
legerspeelgoed
B45

Lekkerkerker Lederwaren
Zelfgemaakte tassen en andere 
lederwaren en portemonnaies
G23

Liv Decoratie
Decoratie, wonen, cadeau's
A39

Luxobin
De �jnste afvalbak voor in huis, 
kantoor en school
C7-C21

M
Marano Wellness
Massagekussens
D34

Markus & Markus Siroopwafels
Verse stroopwafels en koekkruimels
D13

Matradek
Fabrikant wollen slaapsystemen, 
matrassen, lattenbodems, box-
springs en pantoffels
A41

Minimoda
Baby-, kinder- en tienerkleding
A35

MyDressCode
Damesjurken in maat 34 t/m 54 + 
positiejurken
B21

N
Natuurlijk Manon
Kinderkleding maat 44 tot 92. 
Onze kleding wordt met de hand, 
zorg en liefde gemaakt.
Y1

Neolife
Voedingssupplementen, huid-
verzorging, schoonmaakproducten
D37

Novente, creatief en digitaal  
reclamebureau
Communicatie en reclame
C7-C21

O
Operatie Mobilisatie
Mobiliseren en zenden van 
werkers over de hele wereld om de 
minst bereikten te bereiken met het 
evangelie van Jezus Christus
B33

Orgelcentrum Andante
Johannus Orgels
C1

Ouwehands Dierenpark Rhenen
Beestenbus met reuzenpanda-
programma
B38

P
Page
Page schoon toilet
Y4

PoelWeb Speegoed & Outdoor
Houten binnen- en buiten speelgoed 
& outdoor producten
B35b

Portlavande.com
Exclusieve kleding eigen label
A45

Stichting Promotie Krimpenerwaard
De Krimpenerwaard, gelegen tussen 
Lek, Hollandse IJssel en Vlist, is een 
oer-Hollands poldergebied
B18

Q
Quins
Net speelgoed, uitgezonderd wat 
dingen tweedehands
B4

R
Boekhandel de Ramshoorn
Boeken en CD's
B37

Reformatorische Omroep
Neem de regie over op het thema-
plein Media & Technologie!
K4

River & Rainbow 
Luiertaarten en andere leuke 
kraamcadeaus
Y9

Boekhandel Ritmeester
Boeken, familiedrukwerk, kalenders, 
muziek, cadeauartikelen en leuke 
koopjes!
C24

ROV Ref. Ouder Vereniging
Belangenbehartiging van ouders 
met kinderen in het christelijk/refor-
matorisch onderwijs
C

Rebel Opleiding en Advies
Bedrijfsadvies, management 
training
C7-C21

RMU
De RMU is een christelijke vakorga-
nisatie voor zowel ondernemers als 
werknemers
D16

Roselinde Mode
Confectiestoffen, kleding op maat, 
little granny
D31

Stichting Reformatorisch Meldpunt
Anoniem contact bij seksueel 
misbruik
G5

S
De Schatkamer
Verkoop van boeken
D17

S-Company
Baby- en kinderkleding
A7
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S. Pasterkamp
Vertel-cd's, psalmen-, koor- en 
samenzang-cd's
D10

SGP-Jongeren
Ledenwerving en boekverkoop v
oor SGP-Jongeren
D41

SHE Matters Fashion
Damesmode
E9

Sensiplan
Natuurlijk omgaan met je 
vruchtbaarheid
Y2

Slaappunt BVBA
Gezond slaapcomfort; rechtstreeks 
v. ons atelier naar jouw slaapkamer, 
persoonlijk slaapadvies aan huis.
B2

Speedmintonpoint
Speedminton laat je bewegen! 
Overal en altijd.
E6

Stekels & Staartjes
Baby- en kinderkleding
B20

SHG
Kraamzorg in heel Nederland
Y7

Stichting Samarita 
(Draagt Elkanders Noden)
Speelgoed
G4

Stichting Schreeuw om Leven
Christelijke pro-life organisatie
Y10

Stichting Stéphanos
Hulp aan (wees)kinderen en 
evangelisatie in Malawi en Zambia
A43

Stichting Timotheos
Onderwijs - Evangelisatie - 
Zorg voor (jonge) wezen
A31

Stoffenhuis Stouten
Stoffen en fournituren
E11

Suripanal
Haar- en huidverzorging
B25

Styled by Jacq
Interieuradvies en inrichting. 
Vloer, vloerkleden en gordijnen
B22a

Sysas pannen
Sysas pannen
A42

T
Techcomlight B.V.
Solatube - brengt daglicht met de 
originele daglichtbuis
A25

The Green Lady
Luxueuze zijden bloemarrangemen-
ten en woondecoratie
B26

ThuisKeus
Keukens, keukenrenovatie, kasten 
en raambekleding
D38

Trans World Radio
Evangelie verspreiden d.m.v. radio 
en andere media
K1

Tupperware
TUPPERWARE producten voor in de 
keuken en onderweg!
G12

U
Uniek met Stijl
Kleur- en stijladvies, exclusieve 
sjaals, mode atelier
B36

V
Stichting Vietnam-Nederland
Zijde, pashimina, cashmere en 
pop-upkaarten uit Vietnam
B31

Van Anne
Cadeaugeschenken en eindejaars-
geschenken
B24

Versapers
specialisten in slowjuicers en 
vacuümblenders
D21

Vitellini
Accessoires van koeienhuid -100% 
made in Italy - variërend van riemen 
en tassen naar schoenen
B17

V.V.T. Briele
Massage gelzolen, infrarood halter
D44

W
't Westers Kalverhuis
Elektrische kinderauto, kinder�ets, 
loopauto
E10

De Witte Lelie
Bamboekussens
B19

Stichting Woord & Daad
Hoeden, workshops, brocante, 
cadeau-artikelen en nog veel meer
A10 en D23

Energietechniek Wagtho
Zonnepanelen ,warmtepompen, 
airco, woningautomatisering) 
A18

Wanwisa Trading
Chinese groene thee van hele blaad-
jes plus theebekers
D22

Wincoop Veiligheidstrainingen BV
BHV - VCA - EHBO
D5

Withlovecards.nl
De mooiste fotokaarten, een kaartje 
voor elk moment
B27

Z
DeZeepkist.nl
Luxe Franse zeepjes (Savon de 
Marseille), Provençaalse cadeau- 
en cosmetische artikelen
D4

Zaza
Massagekussens en bambookus-
sens
A6 en G20

Zending over Grenzen
Omzien naar kansarme gezinnen, 
kinderen en ouderen in Oost-Europa
B28 en E2

Zitcomfort
Relaxstoelen en comfort fauteuils
C24

Zoutewelle Boeken
In- en verkoop van nieuwe en twee-
dehands christelijke boeken
D25 Binnendijk & van Rijsbergen

Ankerplaats 2

2224 TX Katwijk

Telefoon:  071-4024031

E-mail:  info@bevr.nl

Website: www.bevr.nl

Joost van Rijsbergen

Hypotheekadviseur

joost@bevr.nl

Bernard Lieverse

Hypotheekadviseur

bernard@bevr.nl

Ron Pluijter

Hypotheekadviseur

ron@bevr.nl

Bas Pluijter

Hypotheekadviseur

bas@bevr.nl

Jacques van Eck

Hypotheekadviseur

jacques@bevr.nl

Gratis en vrijblijvend 
hypotheekgesprek?

“Wij komen graag bij u langs. 

Ook ‘s avonds als dat u beter uitkomt.”

•  Gratis en vrijblijvend eerste hypotheekgesprek 

•  Deskundig en onafhankelijk

•  Gesprek mogelijk op zeer korte termijn 

•  Bij ons op kantoor of bij u thuis

Wilt u meer informatie over hypotheken?

Vraag dan naar ons gratis 
informatiepakket.

Starter op de woningsmarkt?
Vraag dan gratis ons speciale
starterspakket aan!

Vraag deze aan via bevr.nl/contact of neem gerust 

contact op met een van onze adviseurs.

Vraag deze aan via bevr.nl/starterspakket of neem 

gerust contact op met een van onze adviseurs.

Zoekt u een hypotheek die bij u past? 
Dan is het tijd voor  een goed gesprek.



Haal meer 
uit je werk...
met de RMU!

VAKORGANISATIE MET BIJBELSE VISIE

Komt op voor 
jouw belang en die 

van jouw sector

Denkt mee 
over christen-zijn 

op je werk

Geeft persoonlijk 
advies over werk 

en loopbaan

Laat een christelijk 
geluid horen in 

Nederland

 Gaat voor samenwer-
king tussen werknemers 

en ondernemers

Komt u het lidmaatschap van de RMU proeven?
Kom langs bij onze stand 

en ontvang een smakelijke 
attentie!

Benieuwd naar het ledenvoordeel?
RMU.NU




