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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
ACHTTIENDEJAARGANG
VRIJDAG 17 DECEMBER 1982

•• ,0;;:

Wordt gratis verspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.

v.o.s. vervolgcursus
afgesloten

Kerst 1982
V

\\

"Ziet, uw Koning zal tot u komen en Hij zal de
heidenen vrede spreken".
Zacharia 9 : 9 m en 10 m •
De hierhoveu' geschreven, woorden iiit de bijbel
getuigen van hoop en verwachting, als wegen naaLde
toekomst!
Maar die toekomst kan zo dicht zitten door blokkades
vanuit hetverleden: bij mensen zit veel onverwerkte en
onheleden schuld. Oak door blokkades in het heden:
de leefomstandigheden, de zargen en de angst. Mensen
kunnen er wanhopig onder worden.
IOOer gebruikt het woord "vrede" en vult het met eigen
gedachten. Veoral rond Kerst. De meeste mensen
verbinden dan vrede onmiddellijk met een sfeer, zoals
die van oude kerstkaarten",,(een verlicht kerkje met
sneeuw!) afstraalt. Dan, wordt lo Kerst in de
sprookjes-sfeer getrokken. Dan is het niet iets om er
van maandag tot zaterdag uit te leven, om houvast aan
je bestaan te geven. Dit laatste is toch de bedoeling van
Kerst! Om er tegt;n te kunnen in 'dit leven, met zijn
kleine vreugden en zijn grootverdriet.
Profeten en apostelen verbinden vrede altijd met de
Messias, de Here J ezus Christus. Over deze Koning
van de vrede gaat het bij Zacharia. Hij brengt ons
-geschonden en geteisterd leven terecht. Een wonderlijke Koning: Hij mist alles, wat een koning tot koning
maakt: niet verheven, geen pracht en praal, nederig
gering, niet hoog te paard. Hij 'ziet af van gebruikelijke machtsmiddelen.
In de praktijk van ons leven verwachten wij ni~ts van
lO'n figuur; wij hebben vertrouwen in sterke mannen.
Het denken in getallen en machtsverhoudingen, onze
statussymbolen,
onze ,,",dembenemende, wed~~i?P,
waarbij, de een de ander onder de voet loopt, bewIJzen,
~at"",ijhetvan machten pracht verwachten. Wij
'~rgere,f,l9:nseraan. Naar onze maat gemeten is dit
pelachelijk'e!1,dwaas!
Ja;:zegt-90d, 'dit is Mijn Weg naar de vrede: daarom in
,do~kenjheen kribbe,op eenezel Jeruzalem binnen en
aan,:het kruis! Vrede door een Koning, Die lijdt en
sterft.Deze wegleidt tot de vrede! Waarom?
Omdat,deze Koning ingaat op de werkeIijke oorzaak
van onze on-vrede: dezonde. Zonde en vrede kunnen
niet samengaan. Wilhet leven werkelijk terecht
gebracht worden, dan moet de zonde er uit weg.
Stemt u dat innerlijk toe?
Hebt u daar persoonlijk weet van? dat de zonde
scheiding maakt tussen God en mens en tussen mens
en'mede-mens?
Ik ben bang voor een vrede, die de' schuld uit de weg
gaat.Vrede is er aileen, als de schuld verzoend is!
Dat doet deze Koning, de Koning van Bethlehem en
Golgotha.
Zijn kribbe-armoede is'onze armoede voor God!
Zijn kruisvernederingisonze verdoemenis voor God!
Hij gaat de weg, die de, vrede aanbrengt, de wegvan
gehoorzaamheid en', plaatsvervanging. Zb brengt Hij
het leven'terecht!
Het Kind in de kribbe, is: niet vbor het gezicht, maar
voor het geloof.
Geloven is: door Gods overtuigende genade met hart,
hand, lichaam en zie! "amen" zeggen' en "amen" deen

AMEIDE/TIENHOVEN - Op 9 december j.l. werd
de eerste V.O.S. vervolgcursus afgesloten.
De deelneemsters van de· vervolgcursus hadden allen
een V.O.S.· cursus gevolgd. De'daines waren nu zelf
actief betrokken bij het voorbereiden van de
onderwerpen.
Er werd dieper ingegaan op een aantal reeds
behandelde onderwerpen uit dee~rste. V9~S. curs~s
en er werden een aan~l nieuwe-· onderwerpen
behandeld lOafs bijv. postljatale depressie,::~urenhulp;
homofilie, .emancipatie ' en~.. D~ze, CUl],!1S. bestond
evenals de vorige cursussen· uittwaalf avonden: pOk
nu bleek men soms toch. weer·tijdte .kort··teko en
l1l
voor het volledig uitdiepen van sommige onderwerpen.
De groep concludeerde dat de cursus'weer· genoeK:~sof
tot nadenken heeft gegeven en dat de cursus erg;.zinyol
is g e w e e s t . , , : . ,
In januari start er:;"'eer een V. 0. S. cursus.- bdt zate~n
ochtend cursus zijn. Wilt u meer informatie of wilt' u
zich opgeven voqr deze cursus, dan kan dat bij:
Rienke Klein-Obbink,
Voorstraat 6,
, ,Ameide, tel 2087.

~~~~~~~~~

Kerstpuzzel
AMEIDE - Wie herinnert zich Machel Haag uit Eist
met meer, de enthousiaste, organisator van de
schoolreunie in 1981 te Ameide.
Vorig jaarmaaktehij de Kerstpuzzel voorde
Wegwijzer en dit werdeengroot sukses..
Ook dit· jaar lOnd hij een Kerstpuzzel toe. Er zijn weer
diverse leuke prijzen beschikbaar, zodat het .zeker· de
moeite loont uw goede oplossing in te zenden.
op J ezus. Dan wordt u een 'mens, wiens voeten gericht
zijn op de weg des' vredes.
Dat zijn voeten, die gaan om Hem in geloof te
aanbicigen en te belijden!
Ret zijn ook voeten, die in deze wereld de weg' gaan
van de vrede, de weg van Jezus!
Hartelijk nodig ik u: uit om van deze K(}ning van de
vrede te komen zingen en horen:
d.v.zaterdag 25 december, eerste, KersJdag in
de Herv. kerk van Ameide:
9.15 uur: Samenzang Kerstliederen,m.m.v.

trompetisten.

9.30 uur: Ds. W. Kalkman.
6.00 uur: Kerstfeestviering Zondagsschool.
KERKDIENSTEN
Gereformeerde "Sion"-kerk te Ameide:
10.00 uur: Drs. Vlijm, te Leiden
18.00 uur: Drs. Bouma,te Ameide
Chr. Gereformeerde kerk:
9.30 uur: Weleerw. Hr. A. van Rossum.
18.00 uur: Kerstfeest met de kinderen.

Als hoofdprijs een 'Polaroid direkt-klaar~camera.
Oplossingen tot 6 januari 1983 zenden aan.; Crezee
Ameide b. v., Dam 6, 4233 EB Ameide.

WIJ WENSEN U VEEL SUKSES.
Onderstaande zaken hebben eveneens prijzen voor de
winnaars vande Kerstpuzzel ter beschikking gesteld:
Crezee Ameide b.v. .., Polaroid camera.
N. Pek & Zoon, Ameide - draagbaar radiootje.
Schildersbedrijf J.L. den Hartog, Ameide - bon
t.w.v. f 40,- voor aankoop van verf en behang.
De Kruyk Assuranti~n b. v.; Ameide - boeken~on
t.W.V. f 40,-.
Banketbakkerij Alting-Ameidel Meerkerk -een
grote taart.
J.A.c. de Bruin, Meerkerk - fruitbakje t.W.v. f 15,:",
't Silverhuys, Schoonhoven - een LCD-horloge
Ectron of Lecel, naar keuze dames of heren.
Drogisterij G. Graveland & Zn., Lexmond - een
doos parfum.
Champino, Meerkerk - waardebon t.w.v. f 75,-, te
'
besteden in een der beide zaken.
Aannemersbedrijf Streefkerk b.v., Ameide
platenbon t.w.v. f 25,-.
Restaurant "De Kruythoeve", Tienhoven
restaurantbon t.w.v. f 50,-.
Sigarenmagazijn B. Lakerveld, Meerkerk - leuke
gasaansteker:
Bakkerij C. Pellikaan, Ameide - een grote taart.

, .
lk wens u van harte gezegende Kerstdagen toe. echte
vrede in uzelj'en voor de ander,
Uw Ds. W. Kalkman.
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De redaktie, medewerkers en aIle lezers van "De Wegwijzer" vee! puzzelplezier !

Prettige jee!itdagen en de be!ite wensen voor 1983.
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MACHEL HAAG, ELST

HORIZONTAAL

20. bloemen en schoenenhuis (Meerttrk)
27.
29.
30.
32.

33.
34.
35.

37.
38.
39.
41.

42.
44.
45.

~.
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I. bakkerij (in Meerkerk en Ameide) JJ109. karaat (afie)
6. automaterialenhandel (Le~mo.nd)V·f!?" 110. antwerp, voornemen
13. schildersbedrijf (Ameide)(J';"""" fie- ~~J-.:¥ 112. frans lidwoord

46.
48.
50.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
62.
64.
65.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
80.
91.
96.
101.
102.
103.
105.
106.
108.

,113. vluchtige stof

muurvak. tussen.,twee.vensters
,;...·'}·'.. f'·~rf5. grote bijl
t·1.v..I~.e",--V( 116. nederlandse spoorwegen
hardklinkend Jll.-!vfti
118. getal
strijkmes voar zalf .4 f c", t~ --1
getal
e.. '-'<..- ,"""""
120. speelgoed
·Bijbels figuur .~<z-,C'J(
122. bakkerij (Ameide)
boom
CI.. J: ',' ,
124. niet gebogen
oude maat .Q,Q
128. dierentemmer
rivier in Noord Brabant C.J.{~
132. bepaalde houtsoort
'1,. JI ~
135. farnilie lid
opgewekt
grappenmaker ."'h.;)'..~
136. deel '{an een boom
in het jaar
(A M ?' " i
138. rechter oever (afk.)
Ieger afdeling I? ~ )/ 0 T" 'Y\
139. Godshuis
met name
."'IV..'Y! •
141. tech. ing. (afk.)
noodsein
$
142. getal
europeaan i <?- ~
()
143. heden
~ l':<.. kO J{r144. assurantien te Ameide
rijkaard
""',1'1'10 'V'
e.. u--~~
145. ligging
heroep
verkorte meisjesn~Jl1 Q- '''It't
146. zwarte grond enz. (Lexmond)
JI W.
147. juwelier (Schoonhoven)
maanstand
kippeproduet
Q... ...
achter
pers; vnw.
aanw. vnw.
c\iL
compagnie
<"·l .e.
kwekeling
VERTICAAL
glasachtig miniraal
10kspijs
I. geliefd stadje aan de Lek
aannemersbedrijf (Ameide)
2. bekende motor races
ontkenning
3. terreurgroep in Ierland
rivier in Nederland
4. kleurschakering
achter
5. geografische mijl (afk.)
beeldraadsel
6. bevel
afwezig
7. elastisch product
vervoermiddel
8. plaats in Noord-Brabant
bekende Hoeve in Tienhoven
9. vogelproduct
bepaalde groep spelers
10. soort weefsel
de courante maat hebbend
I I. gewoonterecht
fruitspecialist (Meerkerk)
12. titel
latijns voorzetsel (heel bekend)
13. bepaalde graad bij judo
rund
14. vulkaan op Cicilie
ut retro (afk.)
15. gasvormig element
tropische jaargetijde
16. inhoudsmaat
tabakswinkel (Meerkerk)
17. serie
getal
18. ogenblik

Cl'>
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19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
28.
31.
33.
36.
40.
42.
43.
44.

47.
49.

51.
52.
56.
57.
61.

63.
64.

65.
66.

68.
75.
76.
77.
78.
79.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

windrichting
vreemde munt
uitroep
persoon
provo bibliotheek (afk.)
elke
nieuw (in samenstelling)
plaats aan de IJssel
ooievaar
wandelplaats
rivier in Frankrijk
dakbedekking van een kerk
vertragings toestel
watervlakte
k1ef
oufris
kippenloop
ezelroep
overijssel (afk.)
bolgewas
visgerei
grasveld
loefzijde van een schip
slede
uitroep van pijn
stuurboord (afk.)
bijwoord
karaat (afk.)
donzen bovenbed
in bep. toestand geraken
bedorven
'Y'isselgebruik
bolgewas
voorzetsel
stuk vuursteen
mijt
binnenl. strijdkrachten
deel van een kachel
soort onderwijs
griezelig
tijdperk
reeds
niet op tijd
meubelhuis enz. (Ameide)
slede
groet
voorzetsel
smal water

97.
98.
99.
100.
104.
107.
Ill.
114.
116.

117.
119.

121.
123.

125.
126.
127.
129.
130.
131.
133.
134.
137.
139.
140.
143.

buiten dienst (afk.)
regerings reglement (afk.)
melkklier
niet dik
strook
kosten koper (afk.)
doorzichtig materiaal
woonschip
niet parkeren
salvo titulo (afk.)
watervogel
luchtstrijdkrachten (afk.)
soort papagaai
ruw
raamscherm
bid (lat.)
mijn industrie raad (afle)
eikenschors
united nations org. (afk.)
lidwoord
heden
aan elkaar (afk.)
gewicht
verkorte vorm van kade
nnmmer (afk.)
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TEHUUR

de

PREMIE
B·WONINGEN
royale woning

Deze woningen gaan wij
bouwen op het uitbreidingsplan Aaksterveld fase twee
teAmeide

TE HUUR

van mei tot september '83

op camping "Parcival" te
Schaik (N.Br.)

. 6 pers. caravan
Voor de maanden mei en
juni f 275,- p.w.
1e en 2e week van juli
f 425,· p.w. en na 7 aug.
tim september f 275,- per
week.
Inlichtingen:
Telefoon 03451 - 3900.

Doorde variatie in ons bouwplan
kan een aantal van deze woningen
naar Uw wensen en eisen gebouwd
worden, "zelfs in Casco".

6-persoons caravan
Hoogseizoen f 425,- of in
na-seizoen f 300,·
per week.
Te bezichtigen op camping
"Parcival" te Schaik (N.Br.)
Vele accomodaties
aanwezig.
Inlichtingen:
Telefonisch tussen
18.00 en 19.00 uur:
03451 - 3900.
Vragen naar
mevrouw den Hartog.

Richtprijs type tussenwoningen

f 160.100,·

Bloemtiek
,,'t Kooitje"

kompleet afgewerkt v.o.n.
Bent U ge'interesseerd, neem dan
kontakt op met

W

JW. van Puttestraat 77, Ameide
Tel. 01836·1868

'Eb0UWbed'i jf
k. mulckhuyse

aaksterveld 8, telefoon 01836-1429, ameide

Corrie Vallen wenst u prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar
Voor u in voorraad aile materialen om ZELF uw
kerststukjes te maken
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Het ontmoetingscentrum •
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Tijdens de
FEESTDAGEN
kunt u bij ons
terecht voor koude
salades en
ijstaarten.

Wij wensen u prettige
feestdagen en een goed begin!
Cafe - Restaurant -. Cafetaria

't Wapen van Ameide
Telefoon 01836 - 1308.

GRATIS THUIS- -- - GOI

.....

stdag)
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p~~~~~~~~~
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C. M. PELLIKAAN
J.W. van Puttestraat

-

- ......
Accouotantskantoor

I

Brood- en Bankelbakkerij
Arneide

I ," C. Vis R::=~:~""""""90

wens! allen prettige Kerstdagen en
voorspoedig Nieuwjaar.

I

Vcior esn goede

gebruikte' al.lto
mel BovagcgafanliEl, naar

Plieger
Handwerken

AUTOBEDRIJF

Gebr. Roest b.v.
Lekdijk 73,leI-01843-233, Langerak

Wij wehsen lJ goedeKerstdagen
eneen voorspoedig Nieuwjaar.

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
Mllak UlIV DIEPVRIES rendabel

Nieuwslraal2 - Tel. 01836- 2051,
b.g.9.1298. - Arneide.

Ameide's
Assurantiekantoor.B.V.

lNii leveren aile soorlen

RUND- .en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij
(VoOrbollten. achterbouten en halve
varkens).

wenst
u prettige Kerstdagel'i't
en een
voorspoedig nieQ~jaar

Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Siagerij A. ZWI.JNENBURG
Boterslool 25 - Tel. 01838-1224 - NoordElloos

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

StrafenmalcersbeClrijl

AI

•

Tiendweg·a • Tel. 01836-1850 • Amelde
WijINensen u
prettige Kers!dagen
en gelukkig nieuwjaar.

vOor het vertrouwendatU in ons steidel
,

'

Gaarne zien we U terug in het volgende jaar. Dan ook
hopen wij U weer op €len zo ".:.,'
prettigen goed
mogelijke
-,,:-,,',--,
'. :
manier van dienst te zijn !
,.
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Prettige Kerstdagen en
veel voorspoed. in het nieuwe jaar
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J, w. VAN PUTTESTRAAT 73
TELEFOON 01836 - 1232, b.g.g. 1614

Wilma Streefkerk:

het verJuwl van een zendeDnge
AMEIDE - Zij is no "al".3 maanden,in Arneide, hetdorp'van waarilit zein septeinber 1979naar Keniawerd
uitgezonden. Een heerlijke rusttijd 'van in totaal 4 maanden, Da 3 jaar hard en bezi~ld'-lV_erken onder d~ bevolking
van West-Pokat. En toch ligt haarhart alweerdaar, waar haar task is: in het ar~~~~e,dorpje,~molem.
Wilma Streetkerk, geboren en getogen in Ameide, deed Dl} hase middelbare school~e_'Verpleegstersopleidirig' aan
het Diaconessenhuis _te Utrecht. _Hierna voegde zij kinder-, en de wijkaanteke..dng,'.ll?Ul: haar diploma's toe.
Practische ervaring deed zij 3 jaac lang op in -Sprang-Capelle, fOldat het moment kwam, __ waarop -zij de. besIissing
nam, ',omvoor de _Ge,reformeerde Zendingsbond (GZB) alsverpleegkundige Daar ,~enia ie' gaan. Het plaatsje
lVaar zij gestationeerd.zou wordenheette .ADlolem, het centrum van een gebied, ":'3:arnu sinds 6 jaar zending
wordt bedreven. Amolem ligt ruim 700 km.' ten Noorden van de hoofdstad van Kenia.,.Nair()bi;op de gr~ns tussen
2 stammen: de Pokot en de Turkana.
HeLverhaalvan etn zendeliuge;
Hoe ben je in het zendingswerk terecht gekomen,
Wilma?
Nadat ik zo'n 3 jaar in ", Spra.ng.;.CapeHe had gewerkt,
zag ik een advertentie varF de GZB. Er werd een
verpleegkllndig '.medewerkerlster gevtaagd voor een
van de zendingsposten in' Kenia.' Ikheb daar toen op
gereageerd, ·omdat dit werk me, altijd:al aangesproken
had; ik voelde het als een roeping 0!TI te gaan.
Nadat ik 4 maanden een opleiding' in het Zendingshuis, van ,Oegstgeest had gevolgd, waarin ik zoveel
mogelijk .werd voorbereid op het werk wat, me te
wachten stond, ben ik in september 1979 naar Kenia
vertrokken. Na aankomst daar heb ik eerst eenstudie
in Nairobi gevolgd, om me de officiele taal, het
,Swahili, een beetje eigen te maken.

,:~~r deo,ver~h:~e~g" naar dat .he~l.ander.e
Datvielme enormmee. De omschakeling van--dehitte
daar naar de koude hier yond ik veel moeilijker. Het is
inderdaad ontzettend warm daar, bijna een woestijnklimaat. Een'droge, lahge, hete tijd met temperaturen
boven de 40° C, en een korte, natte tijd waarin de
:;temperatuur soms daalt tot zo'n 25° C.
;',Je woont in ee:r(:>gI;~r."sgebiedtussen':2stainmen, de
'Pokot en de Turkana. Hoe is de verhonding tusseD: die
twee, en wat voor leefgewoonten ~ebben, zijT. '.''
Zowel getalsm~tig ,als .911,a, oppervlakte, k\ln je J>0kot
t.o.v. Turkana'vergelijkenmet de 'provincie Utrecht
t.O.V. Nederland. In Amolem' wonen van beide
-'stammen mensen, endit geeft wei eens 'problemen,
'9'l11d,at,:d(:ze',2 'statllrnell' Ciltijd' al vijandige, i>uren, van
elkaar geweestzijn. Vooral als er weer veediefstallen
\Vorden gepleegd, willen de spanningen nog wei eens
, hoog' oplopen. Datmerken we gauw genoeg aan het
aantal' patienten, dat zich bij ons komt melden; zeker,
nu d~,,:~p~nsmokkel vanuit Oeganda hand over hand
toeneemt-wof~t he~.aantal gewonden groter.
De Pokot en deT}lrkana leven beide voornamelijk van
de veeteeIt, waarbij'er, tiu' ook, nog mensen werkzaam
zijn In, een landbouwprojekt':van'.de Wereld voedsel
organisatie. Daarnaast, is sinds 2 jaar de goudzoekerij
in opkomst, toen bleek, dat er bij ons in de'buurt goud
te'Xiri~e*i':\Vas. Voor .het geld, dat hierdoor iti' omlo()p
wor~t::;.ge9racht, kunnen, de mensen voedsel kopen;
iets.f:~at.atl~ers· in de droge tijd echt een probleem was.
Na,deel: van:"~e:,,g,()udzoekerij is echter, dat er steeds
hogere prij?,e:n:"w:orden gevraagd voor de levensmiddelen, ",,,"a(:de::gewone mensen weer de dupe van
zijil.

Waaruit· bestaat jnllie zendingspost, en hoe gaan jullie
te werk?
'
Ooze. taken. '.kim'je: onderverdelen in kerk-werk,
medisch werkenwat algemeen werk, zoals het beheer
van een opslagpm.a~. Vroeger was de school ook in
handen van onze .post, maar 2 jaar geleden heeft de
regeringvan Kenia die tfl~k overgcnomen.
We werkenmet 3 blanken en 10 Mrikanen,en he~l>en
een kliniek,en de ke:rk,Vanuit Amolem bestrijkenwij
een gebied met daarin 10 plaatsetl,elk met hun eigen
kerk. 6 van die plaatsen bezoeken \\Ie dan ook
regelmatig, omdat diegeen kliniek hebben. Dit doert
we d.m.v...safari".
Ooze medische zorg voor:',de mensen is zowel
preventief. (voi)rlichting,"v3;Ccimltie e.d. gericht op het
voork6men van,·.yekten)als·curatief (behandeling van
patienten).
Hoe ziet een': gewon~"werlcdag er 'ongeveer uit, en hoe
een .d.ag als jullie op ;.sa:f~7. gaan?
De dag begin~'s morgens' om achtuur met de
voorbereidingen':in .~e.·kliniek. Om kwart over'acht
hebben we een,da~()penil1g met de at aanwezige
patienten, waama,wemet: de praktijk beginnen.:\Ve
helpen soms zO'n?5il '.109 patienten op'. een morgen'.
Om ongeveer I Uur sluiten we de kliniek·tot 's avcinds
half 5; dan is het. teheet om te werken. Vanaf half 5
krijgen we de moeders en kinderen op bezoek', en
geven we les aan onze Afrikaanse medewerkers.
Op "safari" gaan we a.ltijd met de Landrover. Na, ,de
dagopening in Amolem vertrekken we" dat zijn de
chauffeur,. een . . medewerker.,en.ikzelf,.naar een van de
plaatsen in de omgeving; Na een tochtvan soms zo'n2
uur komen we dan aan en begintle~ d.e.kli~ek, mees.~al
gewoon in, de openlucht. Ook' hi~p/\V()rgt':~,e:.dage,~~t
geopend, n.l. met de z.g.n. ',',prayer":gebed' en
bijbellezen. regen de tijd. d~t Vrie aile patienten gehad
hebben;,.is.h.(:t.,,-;pleestalh.,oPKW4.-om we~rpaar huis te
gaan·Vf 8'l~~~~Tmi1:~,el~:3 ~~,~ per w~e:f,'"gp "safari".
Op de vr~~g,hoe' de'rriehsen';:{~gerenop bijvoorbeeld
zo'n "prayer", zegt ze h~~'yolgenqe.
De 01ensen zijrl~o la~gZame~h.lmd .llitn.de:~peninge:ii
gewend."He:t,~oort e~::'l'1u eenmaal geWoon bijy()orhe:n.
De bijbel was en is nog steeds een hele vreemde wereld
voor ze, zeker als je bedenkt, dat alles en iedereen. bij
hen' te . . m<iken .heeft met natuurgodsdiensten.· Vaak
passen we . . de',bijbel aan in hun cultuur- Leuk
voorbeeld hierbij- is,dat. Wanneer er in de bijbel staat,
dat. Jezus de "hoeksteen~:vanhet huis is, wij dat voor
hen vertalen met "steun'paaF;· ··hierop . rust in hun

e

"huizen" het . gehele. dak, .zodat dat voor hen meer
spreekt
Voel je jesoms niet·· erg· eenzaam, daar in het verre
Afrika?
Vooral in het begin hadik daar best:wellastvanja. Ik
had toen natuurlijk nogerg weinig. kontakten. Met de
Nederlanders heb ik daarom een zeer hechte band
gekregen, omdat je erg oP. elkaar aangewezen was.
T6ch' werttook het aileen zijn, al is het langzamerhand
natuurlijk een' stuk .minder eenzaam geworden voor
mij, door de vele. men~en die je ·Ieert kennen.
Wer~tde kombinatie vanm.edische hulp. en Evangelieverkondiging,zoals jullie diegebruiken?
Het medische werk is onderdeelvan het Evangelie,en
behoort tot de diaconale taak van de' kerk. Zonder
deze sociale hulp kan het niet. Ais er iemand bijIIlij
doodzie~op,:de:,stoep'neerzakt~Jcan ik hem niet
wegsturen met aIleen eenbijbe1.· Deze kombinatie. is
daarom noodzakelijk ener valt uitstekend mee te
werken.

Merk·je nn alresultaat'van het zen~ingswerk daar?
Resultaat zien, dat is moeilijk te zeggen. Zoiets kan je
moeilijk meten;paarbij komt, datwe pas 6 jaar bezig
zijn, wat"erg :" kort i~, in . . zendingsbegrippen. Het
Evangelie is' voor die mensen totaal vreemd, en ze
moeten er danook erg aan wennen.Wij in het Westen
willen overal resultaat van zien; dat moet emit. Wij
mogell zaaien.. maar· God zelfzaloogsten.
Je benf'dusiuiver· vanwt je'geloof bezig?
Zelf zou ik het zonder m'n ~loof niet volhouden. ,!och
kan ik begrijpen, gezien de grote nood die er hier is, dat
er ook mensen vanuit een andere motivatie hier naar
toe komen. Hunachtergrond is dan heel 'andel's.
Hoe is het kontakt met de achterban?
Twee keer per jaar komtereenafvaardiging van het
bestuuI: vande GZB naar Amolem. Dat isaltijd heel
ftin. Verder onderhoud ik een correspondenti,~ met de
GZB in Zeist; met de gemeente Ameide, en natuurlijk
Hoe bevalt . . het 'hier" in Nederland,' in" vergelijking met
Amolem?
Non, het .is .natnnrlijkerg lellk om weer. eens met rn'n
familie en met m'n vriendente praten. Het was wei een
grote. omschakeli~~. en de luxe hierkw<iIn ontzettend
op me' aL ':Wat:, rn.-e; hi(:r. opyi~l, isd<lt:d~. mensen in hun
mentaliteit . ,ontzettend .' achtemit .zijn gegaan. Men is
hierveel te sne! ontevreden, iets wat ik gezien mijn
e~aringel1:.• ,a,bsolulft . . niet:-~anbegrijpen. Ik vind het
danook heel erg, als mensen voor een procentje
loonsverlagingof weet· ik wat; meteen met een grote
mondde'straat' opvliegen. Ais zeeen klein stukje
verder kij~en dan hun neus lapg. is, kunne,tl:ze zien, hoe
g?ed, . we:~et:~ier to~h ei~erl1ij~h~.~be~," .•. . .. .
Verlang jealweer terug naar Kenia?
,Ja, m'n hart ligt alweer in Amolem.·DMr voel ik dat
r:nijn opd~acht ligt,<,Het was ontzettend leuk om weer
hier te zijil; maar mijn werk ligt op het zendingsveld.

.. 27;'}anu¥/ gaat .Wilma weer voor :.¥Jaar flaar Kenia,.
Hpelang:ze doorgaat metdit:mooie"maarz'j,f,Jare werl~.
wee! ze niet: ..Zolcmg ik voel;:' dat Godme daar kan
gebruiken.hoop ikqoor trga"an",. zegt zez~/f
Wij'danken Wilma hierNi"voor"her intervieuw. en
wensen haar Gods onmisbare zegen toe bij het werk.
wat haar te wachten staat!

~~~~~~~~~~~~~
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DE JONG's
Levensmiddelen b.v.

Prettige
feestdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar
wensen u:

wenst u. allen, ook namens onze medewerk(st)ers prettige feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

Cees van Hees
Gerrit 't Lam
Gilles Langerak
Jan van Oort
Wim Oskam
Gerrit den Oudsten
Wijnand Verkerk
Teus Versluis
Bram van Vliet en
Arie Zaal

DE GROOT'S
technische bedrijven b.v.
AMEIDE
Molenstraat 10-12, tel. 01836 1262
Wij danken U voor het genoten
vertrouwen en hopenook i~ het
nieuwe jaar U van di",r1st tezijn met
de best mogelijke service.

BOUW- EN AANN.MIJ. VAN VLIET .8.'1.
H6gewaard f

- . Ameide

~

Ook wensen wij U prettige Kerstdagen
en voorspoedig Nieuwjaar

Tel. 01836-1~~4

Woonhuia Brarn van Vliet, Molenatraat 37 • - . Tel.~foon 0183&-1609

specialisten in .. houtskeletbouw"

AUTORIJSCHOOL H. VAN STRATEN
Meidoornlaan 16 - tel. 01836-1555 - Ameide
Prettige Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar

::::::::::
ADVERTEERIN
DEWEGWIJZER

. ACCOUNTANTSKANTOOR

Nic. de Kruijk
BROEKSEWEG 4, AMEIDE
Tel. 01836 - 1362

Prettige Kerstdagen
: eneen voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u prettige Kerstdagen en.
een voorspoedig Nieuwjaar

Brood- en Banketbakkerij

J. van DELSEN
Fransestraat .

Arnalda.

Fa. W. van Woezlki
AMEIDE
Eleklrlsche Smederlj en Laslnrlchllng .
Hl!,uden, Kachels, Oliestook,Wasmachlnes .
Land. en. Hoolbouwwerklulgen
prettige. Kerstdagenen een Geli.Jkkig Nieuwjaar

BLOEMSIERKUNST

RON KERSBERGEN
J-:W.:van~litt~stra~t;"2,"A'~~icie,tel. 01836<. '1356

"etjuiste-adr~~-,,,io~r relatiegeschenken~

wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedignieuwjaar.· .;
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R-I
BESTELLIJST.....

AANTAL

PRI;]S

OMSCHRIJVING

ROTJEB - zwaar 5 knellen in een pakje
ASTRONAUT - 10 ZWARE KNAlLEN in een pak(de enige ECHTE)

•

per slof
p.pak
LAOYCRACKERS 700 shots - 700 rotjes aan een rits
p.pak
RATTLESNAKE 90 - 90 ZIIARE s\l"pet knallen aan een rits
ROMEINSE KAARS 7 - 7 kleurig~'vuurballen komen uit deze kaals p.stuk
BAEUTY:ORAAIZON - geeft ap de, grand een waaier van vuur
p.stuk
p.pak
VLIEGENOE KRAANVOGEL - geeft een prachtige spuitvuur(p.4st)
BLIKSEMSTRAAL - deze VUURPOT geeft II lichtkogels + sirenes p.stuk
p.atuk
HAPINESS VUURPOT - vuurfonteinmet knallen, zeer mooi vuur
A~TTERFLY DANCING ~ super vuurfontein met knellen en de pot
p.stuk
werpt ook vuurballen uit
PAR.A.CHUTE met Z LICHTKOGELS ~ maaie steaf, kamt vuur uit en
geeft daarna Z lichtkagels
p•• tuk
met een parachute
p.stuk
ORIE KLEUREN FONTEIN - Oeze fontein geeft 3 kleuren vuur
RISING MOON SUPER - vliegende vuurschotel,schiet in twee
p.stuk
et.appes omhoog, zeer kleurrijk
HUll.5IRENE met PARACHUTE - hullsirene die aan een parachute
weer naar beneden kamt (4 in pak) p.pak
DRAAIENOE SCHOTEL - vuurschofel, die roterend de luchtingaat p.stuk
STERREN REGEN GROOT - zeer GROTE en ZWARE vuurpot,die veel
p. stuk
st.etrengeeft
TUBE COLOUR GIANT - een van det'.waarste vuurpotten,geeft een
p.st.uk
vuurwaaier,en vele lichteffekten.
VUURBAL - deze ronde bal, geeJt eers,t, een cirkel van VL.ur,
p.stuk
daarna stijgt hij op,.en-,blijft draaien e~'dansen
CHINESE CANDLE - zeer zware ~ikke kaars met velekJeurige
p.st"lik
vuurballen~in z~e!zw~re,uitvoering
CONCORDE ~vliegtuigjevan vuur met een parachute stijgt
p.stuk
op ,in een zeer ar~ineleuitvoering
PARELSTOK 15 BALLS - zeer zwarestaafiwaar 15 kleurige
p.stuk
ballen uitkomenietsspeciaals
p.stuk
SPUITrONTEIN.- kleine fontein met een graotsstukje.vuur
DRIE POOT SUPER ZON - zeer mooiezon, geeft een enorme
p.stuk
waaier van vuur
p.st.uk
FIVE COLOUR STAR -5 sterrenk"Or.
p.stuk
BOUQUET - Super bla~~en,p'cJ~\:~.eJ~F·~poi
p.stuk
FRIENDSHIP:- zeer mooi s~ukje vuurUlerk,een sparkfontein
p.stuk
PAGOD[~ Cninees vvurhuis met etappes,is verlicht
p.zak
BABY VUUHPIJLTJES - 12 vuurpijltjes met knal in een zakje
p.stuk
PIJL C - deze pijl geeft een prachtig sterrenboeket
p.stuk
COL LAMP ~-PIJL, ~;~,ez~, p~jl.,ge.~f~ .,een, SO?r}YCl~ lampionyuyr
, p.stuk
ROOOST AARTRAKET-~ezepijl qeeft~e~i.kle~r~g ". bqe~~ti< .
p.stuk
COLll\ PIJt _ .deze 'pijl·geefteen'b.escheidenst13rren.regen
p.stuk
SNEEUWVAL PIJL GROOT - Sterrenraket. met sneeuwvuur
p.stuk
RUBY ROC~ET - zeer,mooie chinesesterren raket
SUPER ZWARE MARS 'ROCKET - zeer zware zwermr~ketmet vele
p.stuk
lichtkogel erfek)~n.
p.stuk
VOORJAARS RAKET-,·Zeer mooi, ste-rr~nbo8'~,et+,staa~'tEHl
TWIN ROCKET;.. .Super. chinese pijl van a~geveereen meter
p.stuk
geeJteen enorm sterrenQ98'ket
OUITSE QUIBO RAKET c UITSTEKENOE Raket van de bekende OUITSE
p.stuk
kwaliteit.
CvelEfsterren)

.....
.....

•.

p.pak
p.pak

X
X
X
X

PAKKET 1
PAKKET 2
PAKKET 3
PAKKET'"

I

I
]

TOTAAL

0.25
0.75

0.65
3.75
2.75
0.75
2.00
2.25
3.50
1.00

•

I

2.75
1.50
1,00
1.50
2.50
1.00
5.00
7.50
2.50
2.50
1. 75

,,

1.00

II

2.25
1.00
4.50
3.25
4.00
1.00
1.00
1.25
1.25
0.65
3.00
2.50

!

4.50
4.50
5.00
5.50

I

VOOROEELPRIJS FL; 25 ,00
VOORDEELPRIJS Flo 26,00
VOORDEELPRIJS FL. 33,50
VOORDEELPRIJS Flo 37,50

ONS ASSORTIMENT IS NATUURLlJK VEEL EN VEEL GROTER, DAAROM:
BEZOEK DEWINKEL

i:
mits de bestellinggroteris dan 50,.,
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Koninklijk Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameide bv

De gerestaureerde Stadswallen van Asperen
Foto: Guus van Deventer

wenst U prettige KerstdagE;l1l
en een
voorspoedigNiEwwjaar

I

DeVarieerbootvan LEGO"

GillisVersluis G.N,!

Oit is cen coaster. Mel laad·
mim, hijsmast, Iier, kiel.
2 Minilandertjes en eeo
walkie-talkie. Maar deze boot
kanje oak breder, korter, ho~
ger of lager maken. En metje
eigen LEGoe kun je er van
alles op, aan ofonder maken.
Voor in 't water ofop de grand.

HANDEL IN
DUD IJZEA-METALEN PAPIER-AFVAlSTOfFEN
PLAATSING CONTAINERS

TOLSTRAAT 22 ~231 Be MEERKERI< TEL. 01837 "1530

GEDR. VANDIJK

Coasler (Nieuw) Nr. 4015 f 32,50

Fruitnandel

Yaar ook eens binnen bij:

Achthoven 68 - Tel.(01836) 1389 • Lexmond
Prettige Kerstdagen en
''!ten l(oorspoedill Nleuw'aar
LEG

is een

istrUm himdelsmelt.

.l'J.sSlJi~enAdViesbiUeau tienHartog

b.v.

"N¢JJirlmulsche MiddenstandssjJaarbank Spombank
,

in nieuw kantoorgebouw te Ameide

'~'~'~'~'~t
OCCASIONS

KOPIEERMAGHINES
Door inruil diverse
kopieermachines.

bc¢asions

Zink-oxyde machines v.a.

OCE1610 droogkopieermachine
op normaal papier.
Incl. kopieermateriaal voor 10.000
kopieen.

~~EI~~~,g;::pi~dagmid_d:ag, 21 deceinb~r a.s~ 'za) het

Yf}~~ ,:a,~:',_' ~er:e~::d~rt,:,~attogen ".~~n der;_Po~I" een:
-biJz~n<i~re;:_~3:g_zijn.,\:;;':::"'.·'j:'"" ",::',', _,' "" ,-;:
Da_n)rD~~~-~o:~~_t:'h~nlli~~\\,e:,k_~~toor-:
- en, -bankge~uw:§.~ci_~~I,'g~:op~~ut'",',,:'_">:: ": .,

- J)an~I:(~r:"irt,;:A~eidee~n' ',:nieu\V"k,antoorgebouw
,~~jg~k9rll'en:"iijn;:'J:~t;!'t':felk zeer:representatief. is.' en ee~
.~~~;:~~~_~~ _ ~e~gel~~,~if~>2et_"W,~t:-,er st~nd;',;, "","-_'• '.". "
~~-n:'0'ie~delijk~~meHs_cl1 " ogend gebouw, aangepast
~'!n';l1~~:':,~~~,delijk'~~r~1<:t~ryan.,Ameide:
,?e'l1e'~el1,,;:AenH~rtogen v.d. Poe~ hebben nudatgene

~.t::r~i,~~;':'W.~t'''~R,jn·.een 'inter'lieU\\, van enige maanden
g~~eg¢t1"9r.s,vertelde.n: ..

;,aanpassen aan de tijdom-

:~~:~~~~~~ge~e~"~e~".tota,aIPakke~.aanbieden";
~;'~,etgompl~tebankgebeuren

is aanwezig. Of' het nu

gaat' om sparen, rekening.;(:ourant, hypotheken of
bedrijfsc~eqiettn: ",?~n::'karyi".inu Y9P,r alles bij ons
terechf',aldusde .direktie.' En, '. vervolgen zij:. "de
N;M.S. is geopend'van 09.00- 12.00uuren vrijdags
van 18.00 - 20.00 nur.
Boven 'bevinden, zich, ,de administratie- enassurantie
kantoorrui l11 ten, terwijl··. nlih:' beneden, he~ gehele
bankgebeuren<~eeftondergebracht in,<e,~n: ruime hal
met.: balie, .'. eenkasgedeelte met· 2. balies' endiv~rse
laintoorkamers,:,
"
, , ' , . .,,:
Van 22de~mber' tl ni} 1.. december houdt . . Ill~nppen
huis voor bestaandeen nieuwe relaties.ledere
spaarder ontvangt daneen lellke.attentie. AIsspe~iale'
aanbieding biedtmen, bijopening van:eenniellw
spaarbankboekje f 7,50 gratis inlegaanof een,zilveren
Wilhelminagulden voor,slechtsf l,~.

la!Jo,..

f

TOSHIBA BD 702 A ook voor
normaal papier

exeL 18% BTW

;
..

.
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Aannemings- en verhuurbedrijf

D.L. Verhoef b.v.
Telefoon 01843 - 1369
LANGEFtAK

lf~

J
f
...
~.

..

Aannemersbedrijf van straat-, grond- en
rioleri ngswerken

A.C. de Groot b.v.
Telefoon 01837
MEERKERK

c

1557

.

Fransestraat 12-Tel.. 01836 -

1754>-Ameide
....:.,:,.:.:.,,'...>.;;.>::':.:::

Wij wensen u in aile opzichten
goedeKerstdagen en een
voorspoedig 1983
Olldersta8nde adverteerders wensen u een

prettig Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar
"Het Groene Kruis"

Hengelsportve'reniging

Afdeling Arnalda en Tienhoven

H.S.V.A. - Ameide

IJsklub

Hollandia

Oranjevereniging

"Beatl'ix"

Accordeonvereniging

Ameide en Tienhoven

"Avanti"

Volleybalvereniging

Fanfarevereniging

A.V.V.A.

UNIE

Arnalda

Voetbalvereniging

AMEIDE
etar.

Muziekverenigihg

Cresc'endo
Pluimvee- en
Konijnenfokkersvereniging

"Steeds Hoge""
Drumband

"AMEIDE"

,:-,"--

CrezteReldale
DAM 6, 4233EB AMEIDE

TELEFOON()J8~1:\n229

~

&.~.~.~.~~.

~

De professione.e ~
~ motorzagen komen~
~
van Husqvama ~
,. 5Ocm ,nuvoor
1895,- ~
3

~ Kompleet met de automatische ket-_~

'd.

~

.~

tingrem en anti-vibratie

~~i~~~~:~e ~
of •.•

Het Bestuur der Verenig"ing
tot instandhouding van de

i verwarme!,uOtfiedsChapi
. . i: ~.~~;i

Ameidese
Paardeltrnarkt

Bazeldijk 19,4231 ZB Meerkerk
Tel. 01837 - 1810

C. Tl.lkker
Schoenmakerij
Kortenhoevenseweg 17
Lexmond

Vogelvereniging

"Ons Genoegen"
Ameide

~

A
lL
,.

I.

c...

~-

. ..

~

Wijwensen.u.goede.KerstdageneOeen ......
voorspoedig nieu"",jal!G:=ccc"" .

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar toegewenst door

Aumbedrijf

"an Zessen
De Zodeslagen 7 ~ Arneide ~·Tel. 01836 - 2280

Cafe

U bent altijd welkom in

't VERENIGINGSGEBOUW
Ook in het nieuwe jaar stellen wij u onze zalen
. graag beschikbaar voor uw vergaperingen,
kursussen, lezingen, recepties, verjaardagen
. en lIMere bijeenkornsten.

-

WELGELEGEN
T1ENHOVEN
BART DE LANGE
wenst allen
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig
Nieuwjaar.

Mede namens OilS l:leheerdersechtpaa( den
Hartog wensen. wiju gezegende Kerstdagen en
een voorspoedig niiiuwjaar.

.SliGHTING VERENIGINGSGEBOUW
AMEIDEITIENHOVEN
Tel.: 01836 -1538, b.g,g. 1267.

Ook in 1983 hopen
wij u met orize

S.R.V.

rijdende winkel weer
van dienst ta zijn.

.

JOI W. Peterae
GoeCiererlvel'voer
Molenstraat 25, tel.' 01836 c 1227, Arnelde

, Wij wensen u prettigeKerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

Voor U geen gesjoLJw
want wij brengen
iederedag thuis wat
U wenst

G. WILLEMSE

Nleuwstraat1,5
Telefoon 1228, Arneide
Prettig. Kerstfeest ','
Gelukkig Nieuwjaar

WIJ WENSEN.U

Prettige Kerstdagen
ENEEN

GELUKKIG NIEUWJAAR

Specialiteiten in

FRUITSCHALEN en FRUITMANDEN

Fam. J.Prinses
A. C.Marijkeweg
de Bruin
45 - Meerkerk

TeL 01837 - 1858

wenst familie, klanten, vrienden en
bekenden
FIJNE KERSTDAGEN

Wij wensen onze
clienten prettige
feestdagen

en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

F.TREUREN
Burg. Sioblaan 36
(industrieterrein)
Haarstylistes

Tel. 01837 -1889

Handel in:

Trudy en Arien

HOUT· GOLFPLATEN. TEGELS enz.

Toistraat 45 - Meerkerk
. Telefoon: 01837 - 2283

Wij wansen u prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar.

B.V. SCHILDERSBEDRIJF

F.K.van der ElK
(v.h. B.-den Ottelander)

Bazeldijk 15a, Meerkerk
en medewerkers, wenst u allen prettige Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
{>. "-

Heeft u plannen voor schilder- of behangwerk?
U weet het toch, nuis het extra voordelig,
. want u krijgt f 50,- korting perman, per dag.
Bedrijven f 35,-.
Isolatieglas 3 a 4 weken levertijd, met KOMOkeur. NU NOG hoge korting.
Tevens voorradig vele soorten figuurglas (voor
deuren e.d.).

U wilt vakwerk, dus u gaat naar de
schilder!

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar toegewenst

B. LAKERVELD
Zouwendijk 5 - Tel. 01837 - 1466 - Meerkerk

TABAK· SIGAREN
SIGARETTEN en
Rokersbenodigdheden.

E.H.B.O. ald. Meerkerk
.•...•

~.

. , . . "~enst aile leden en donateurs
."
. Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar .

VeiUg Verkeer Nederland
AFDELING MEERKERK e.o.

wenst aile leden en toekomstige leden
prettlge kerstdegen en gelukklg nleuwjeer

Uitslag verloting
,,Drumband Ameide"

Afscheid· hoofdleidster
,,Hummeltjeshonk"

25,- op de nummers: 1774, 1373, 497, 398, 2396 en
1816.
f 50,- opde'llummers 939 en 179L
f 100,- op nummer 276.
f 200~ op nummer 688.
f 300,- op nummer 240.

AMElDE Vrijdag 19 .november j.l. nam de
hoofdleidster van de christelijke kleuterschool "Hummeltjeshonk" te Ameide, juf Lieneke de Leeuw~
Simons.afscheid. Diti.v.m. het feit dat zij over enige
tijd haaieerste kind hoopt te ontvangen.

f

De opbrengst van deze verloting;is "vocr het
uniformenfonds.
In 1986 is het n.l. zover dat wij 25jaar bestaanen tef
ere van dit jubileum willen, wij proberen om, dan met
nieuwe ulliformen _te '. verschijnen. Er zullen dus nog
wei meeT akties volgen.
Ook in 1986 willen we hier in Ameide een concours
organiseren, m.m.v. de bond~ deX.NX.(Koninklijke
Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen) waar
wij bij aangesloten" zijn., De komende jaren wit u nog
regelmatig veeder worden geinformeerd.

's Middags werd het' afscheid onder hetpersoneel
gevierd, terwijl 's avonds een. feestavond geor~ani
".seerd was voor de kinderen van de kleuterschool, ltun
ouders en een aantal genodigden, Het was om 7 uur al
aardig vol· in de gemeenschapsruimte van· de "School
met de.Bijbel" aan de Meidoornlaan, en de' kinderen

waC:htten··4an ook·met spanningop.de kqmst van de
jut. Nadat juf- Mieneke deavond geopend!had, werden
er veel kade's aangeboden, waaronder veel. zelfgemaakte kado's van de kinderen. Er werd veel
gezongen voor de juf en aIle kinderen waren even'
enthousiast. De warme sfeer, waarin juf Lierieke 3 jaar
gewerkt heeft; waarvan .2.jaar als hoofdleidster,'kwam
overduidelijknaar voren deze avond.
Na een dankwoord van de heer Wink Damens het
bestuur van de. school, kreeg' juf Lieneke de
gelegenheid omhaar vreugde over deze avond uit te
spreken. De aanwezigen werden uitgenodigd om een
kopje koffie te blijven drinken, en daarna persoonlijk
met hun kleuter(s) afscheid van de juf te nemen.
Inmiddels is Margo Ros alsopvolgster van de
vertrokken juf benoemd.

Wij mogen toch op uw (financiele) steunrekenen?

BET BESTUUR.

Kerstfestijn voor groot en
klein
AMEIDE
Op woensdagavond 22 december
organiseert de Stichting', Klubhmswerk Ameide een
instuif vooriedereen die zelf' iets" vonr .de .kerst·· wit
maken.
Deze avond is bedoeld voor zowel' de .jeugd als de
volwassenen~ Er kan zelfstandig worden gewerkt of
samen met, dochter of zoon,
Voor degene die niet I?recies weet hoe of wat.te maken,
zijn er verschillende tdeeen als voorbeeld uitgewerkt;
zoals kerststukjes, kerstkaarten, kerstkransen, enz.
l;Iet klubhuis, Doelakkerweg '63,' waar' deze instuif zal
'worden gehouden is open van 18.30 uur tot ca. 21.00
uur. De toegang is gratis.

Goed geslaagde
tento~nstelling· yah
vogelvereniging
"Ons 'Gertoegen".·.Ameide

Sint bezoekt Hobbyklub
AMEIDE -- Zaterdag4decemberwas bet ~oor'de
killderen die hun ..schoentje. hadden .gezetbij~e
hobbyklub wei heel sparmend.· ",at zou de Sintin hun
schoentje, laarsje of klompje. gedaan hebben?
De vorige avond hadden' zir,h~n schoentjes,iijkelijk
voorzien .van wortels, strO; .brood . er;t . tekeninge!1:,VQor
de Sint achtergelaten bij de kachel van de hobbyklub.
Het was dan ook een hele opluchting dat '. al die
schnenties voorzien bleken van een leuke surprise.

AMEIDE - 26 en 27 november was het Spant
te ,Ameide .omgetoverd tot een waar eldorado
voor de vngelliefltebbers.
Een 200 vogels, ruim opgesteld in de grote zaal
van Het. Spant waren met hun vele kleuren
zeker de moeite van het bekijken waard. Het
was voor de vier keurmeesters dan ook niet
gemakkelijk om. de .echte toppers er uit te. halen.

..

Het·· "schoentjez~iten" iseehakti~iteit'~e'doel<l voor de
allerkleinsten, en werd voorde:hyeedernaalmet sukses
georganiseerd," door ·.···de ·.Stichting,::Klubhuiswerk
Ameide~ ()ok. 'Nerd deoverigejeugd ·.ni~~,yergeten.
Zo ·kouden de.7 en . . 8 jarigen koe~versieren terwijl de
oud.erekinderen eeu,<i:yon,4 druk 'waren:l,11et het maken
van Sint-Nicolaas surprises:
Zwarte Piet, die het niet' kon nalaten deze aktiviteit te
bezoeken besloot de avond met een bingo-speI.

De allermooiste vogel was, een p()stuurkanarie
van de heer V. Vreuls uit- Ameide die met 91
punten, het .hoogst behaalde,. teritoonstellingskampioen werd. Kampioen eigen kweek
kanaries werd een Goud-agaat vanH de) ong
uit Meerkerk met 89 punten.
Jeugdkampioen"bij de 'kanaries werd E. Versluis
r:, uit Ameide met een agaat-ivoor met 88 puntell
I'" Bij de tropische vogels werd het kampioenI'·" schap behaald door K',de'Yituit Ameide met
een Kuifmaina die 89.' punten behaalde," terwijl
de Wit oak ,met een, grijs-:-groene grasparkiet met
89 punten indeze groep kampioeo' werd.
T.P. van Bruchem uit Langerak mocht zich
kampioen noemen omdat, . . de qo().f, hem
ingezonden eigenkweek Diamantduif'88\'punten
behaalde.
Het bestuur en de inzehders'moge~terugzien
" op een heel goed geslaagde tentoonstelling.,
.> Dit mag ook .' gezegd .,worden van de voor dit
doel gehouden verloting.
De 2000 Ioten gingen vlot van de hand.
Zaterdagavond om half tien werden de"pfijzeo'
getrokken.
De uitslag van de verloting is: Iste prijs no.
0229, 2e prijs no. 0532, 3e prijs 0100, 4e prijs no:
0729 en 5e prijs no. 1813.
De prijswinnaars hebben hun prijs in, ontvclTIgSt
genomen.
Tot slot 'zij nog vernield <latbovengenoemde
vereniging op zaterdag 18 december een
Vogelmarkt ,organiseert in "HetWap.en, van
Ameide"; van 's morgens to tot's middags3uur
kunt u er terecht om vogels te kopen of te
verkopen.De inbreng is gratis voer' ,partiku-:I: tieren terwijl handelaren geen vogels mogen
inbrengen.
De ervaring' heeft geleerd dat' deze vogelrriarkt
e~n geze~ig trefpunt is voor de liefhebbers.

I

GEZOCHT

een 'naam- voor het nieuwe klubhuis van de Stichting
Klubhuiswerk Ameide.

de Meicl00rnlaannaarde DOELAKKERWEG 63~
Ophetogenblikwon!t.:,de: laat~te:~an,4gele~d aan de
inrichting. maar een naam ontbreekt nog.
'
Degeendiede leukste.naa'J'l. verzint voor het klubhuis
winteen transistor-radioo(je/

loals bekend,zUn .we met ·de, hobbyklub ·verhuist· van

lnleveren:

.'".

Do~lakkerweg

63 of btl de medewerkers.
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Prettige Kerstdagen
en een . .
Gelukkig Nieuwjaar

.
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DE WIT'

KApSALON .'.

~

• Wij trachten aanwezig te zijn 's morgens om 7.30
uur en's middags van 16.30 tot 17.30 uur in onze"
werkplaats, Fransestraat 11 te Ameide.

~

Aan heteind van het jaar
wensen
Gerrit,Jenny, Tfneke en Alie u

Molenstraat 5, Ameide

tl:
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RESTAURATIE
RENOVATIE
NIEUWBOUW
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DAKBEDEKKING, LOOD, ZINK- EN
KOPERWERK
GASVERWARMINGS-APPARATEN
.' SANllAIRE ARTIKELEN

~

ideeen voor feestelijke schotels voor gebraden
, vlees .
tips voor vleesfondue en gourmet-party

~
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~
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Goede Kerstdagen en een voorspoedig1983
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Wij wensen u prettigeKerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar
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Uw slager heeft:
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~
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Heerlijkheden
voor de feestdagen

,RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

J. v.d. HEI(
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Voor inlichtingen:
Paramasiebaan,'4a
4233 ZG AMEIDE

AANNEME RSBEDRIJF

Telefoon: 01836 - 1269
01842 - 1878

STREEFKERK B.V.

I
~4:,: !s.;.... ~,~:~i-';· ~!

gegaan~ .Ik .. kanhet me nogtliet voorstellen, maar ik

lean weI naar deze rust verlangen. Vooral mijn vrouw,
die me altijd trouw terzijde heeft gestaan,' gun ik het
zoo Na mijn hartinfarct, 7 jaar geleden, is dokter J. van
Es mijn 'assistent gewor4en. 36 jaar lang moest .je;
behoud~ns: yakanties: en. vrije wee.kends }xreikbaar
zijnvoor:de.mensen. Hierleer je meete leven, maarnu
de kinderen allemaal uit huis zijn, gaat het weI
zwaarder wege'n".

(lngezonden mi?dedeling).

Ikschrijf van mij af:

de. schoolstaldngen
"A.s. maandag staken wij nog niet!"
Dit hoorde ik de vrijdag v66r<i3t de ~daagse schoolstaking werd gchouden; T 6t op die dag had
ik me persoonlijk niet erg .ongerust gemaakt over de aangekondigde stakingen van het
onderwijzend personeel, aangezien h~~ in ooze' stad absolnut niet duidelijk was welke school weI
en welke schQ()1 ~iet,aan de voorgenome~. akties mee zou doeR. Bovendien lietlie onderwijzeres
van mijn- kind me 31 enige-tijd 'van te . voreD'merkeD dat zeer zelf weinigvoor voelde om te gaan
staken.
Maar nu schrbk'<,ik opt A.s; maa.hdag nog niet .. _. maar dinsdag TIl! ",Wanneer'de bonden een
beroep oponsdoen om het werk neer te leggen,wllen we dit ernstig in overweging Demeo; Wij
vragen uw begrip ervoor".
.'
.... . . . '.. . . '.'
Begrip?! Sorry hoor, maar weinig begrip,-als ik er aan denk dat ik aIs,buitenshuiswerke:nd~
moeder vijf van mijn. twee-en~twintig vakantiedagen per jaar zou moeten opnemen 'omdat 'de
school staakt!

Zoals'ik al noemde heb ik twee~n-twintigvakantiedagenper ja~r en mijn echtgenoot' heeft er
ongeveernet zo veel.
.'
Ons kind isalles bij elkaar geteld zo'nJ ·maanden per jaar.vrij van school.
Je weet dit van tevoren als je in vaste dienst buitenshuis gaat werken terwijl je een kind hebt.
Wij overbruggen deze weken:tot'n1Jtoe redelijk goed.met logeerpartijen,cippas, overuren in roil
.... ,
,
voor extra vrijedagen enz·.. > .:: .•..
De afgelopen herfstvakantie was 'goed ger~geld, de kerst, en zetfs de voorja.usvakantie isal
geregeld endan j)peens,.", .pafs!·Vijf dagen !
.... ' . ' : :
Ik was. boos! . I~ weet'.t.wel: .d~ s911 ()oI ,is geen bewaarschool en als wij beiden buitenshuis
willen werken dan is de verderekiriderbpvang ons probleem enz.
Maar de kinderen hebben wei leerplicht!
Waag het niet om je: kind buiten de schoolvakanties mee te nemen op vakantie, want je krijgt een
boete! Leerplicht houdt toch.in dat wij ons kind naar school sturen en dat ons kind op de
vastgestelde tijden recht heeft op onderwijs. Mogen de "meesters" en ,juffies" ditopeE':ns
doorbreken? Hoe leggen :?e ,het begrip staking aan de' kinderen uit? Is dat voor het.kind net zoiets
als een ',;baaldag" of."ijsvrij"?
'C':.'.'.

..•...

.....

..•..

'

Mijneerste,reaetie was in ieder geval: als je aktieofreactie wilt ondernemen, doeje dat maar in je
vrije tijd.
Dinsdag: Gelukkig,·. weer een dag gewonrien. ze staakten nog steeds niet, terwiji het overal in
"den lande"aan de.ord~,.'(~n de dagw~s.
En als het onderwijzend personeel niet staakte dan zouden d~ leerlingen er welvoor zorgen dat
er geen' onderwijsgegevenkonworden. :"AIs-de bond alsnog een beroep opons doet, en we
zpuden meegaan staken .dan. horen jullie ". het twee dagen van tevoren.. Bovendien is er voar
kinder()pvang gezorgd". ' , . . . ' ..... ,""
..
....
,':'"
M'n boosheidbegon iets af te nemen; zestaakten nog steeds niet en als ze dat alsnog zouden
doen,dan heb~en ze zeker nagedacht over de gevolgen voor de betrokkenen.
Maarj~" onl mijnkind weI:naar schooU~brengen terwijl de rest "ijsvrij" heeft,-lijkt me ook.niet
zo leuk.
Woensdag: Dekinderen komen uit school met witte pamfletten. Oh jee! We zouden het twee
dagen van te'voren horen, dus vrijdag proberen om vrij te krijgen van m'n werk?l
Gelukkig"geen staking op deze .school. Aileen een uitlegvanuit'de s~hool waar het.aI~emaal om
gaat.Nlet' aIleen om het salans maar ook om de werkgelegenheld en de kwahtett van het
onderwijs.
Ik heb hier, best mijn. mening over maar Wat las ik vandaag in de krant: 14 december,-Iandelijk,e
stakingsdag van,conderwijzend personeel! Mijn objektieve mening over het regeringsbeleid in
deze, wordt weer ernstig vertroebeld door de direkte gevolgen: die zo'n staking voor mij lean
hebben. Gaat dit zo door?
£en buitenshuis werkende moeder.
(Naam en adres van schrijfster zijn de uitgever bekend),

Na ruim 35 jaar neemt

Dolder L.J. Bastiaans
uit Meerkerk afscheid aJs huisarts
MEERKERK - Wanneer, men het medisch cen~
trulll in Meerkerk betreedt dan kan je respect en
bewondering hebben voor .' de visie. die hieraan ten
grondslag heef! gelegen.
Er zijn maar weiDig .plattelandsgemeeDte,n ill
:Nederland met een zo'n.· mo()i medisch centrumwaarin
ondergebracht Het Groen. Kruis,. het Fysicrther~"
peutisch centrum en de artsenpraktijk van dokter
Bastiaans.
Reden van ons gesprekje is,lletnaderend afscheid van
mevrouw en dokter Bastiaans, van hun patienten en
..
doklerspraklijk.
~eker een reden om even stil te staan bij het naderend
afscheid van dit zeer geliefde.doktersechtpaar;
Dokter Bastiaansvertelt ons:
"Nooit. heb ik het idee tijdens mijn artsenstudie gehad
0!u piattelandsarts te worden. Ik .ben in Indonesie
geboren, daar was mijn vad~r ambtenaar. Ik studeerqe
in Utrecht en moest in deoorlog onderduiken. Daar
.assisteerde ik, als onderduiker met een vals. persoon~-:
b'ewijs, de plaatselijke arts.
Hoewel nog niet afgestudeerd heb ik daar erg veel
praktijkervaring opgedaan.. Daardoor leerde. ik de
plattelander goed kennen. Ik had me eigenlijk' willen
~pecialiseren.
Doordat. m'n vader in de oorlog
gefusilleerd is, moest·. ik zo sneI mqgelijk na, pe oorlpg
afstuderen".

Na de studieassisteerde dokter Bastiaans een'jaarin
Groot-Ammers en werd daama opvolger. van dokter,
C. Spijkerboer. Dokter Bastiaans kan met enthousi-:astne over het medisch yak vertellen.
T erecht is hij trots op zijn moderne praktijkruimte in
het·medisch centrum. Htj memoreert dat het arts en
vertrouwensman, zijn steeds meer van iemand vraagt
Vroeger had men een paar medicijnen~n,"dropwater"
tot zijn beschikking. Nu er honderdel1medicijIlen zijn
en deze vaak zeer krachtig werkenmoet de arts zeer
goed weten wat hij voorschrijft en: ,wat voor bij~
werkingen er kunnen optreden en'· zich direkt afvragen,
verdragen diverse medicijnen elleaar weI. Daardoor
zegt. dokter Bastiaans is de verarttwoordelijkheid ook
alveel groter geworden. Men mag geen fouten maken.
Het is een genOegen naar de. zeer:conscientieuse heer
Bastiaans te luisteren. Hij laat je als het· ware iets van
diegrote verantwoordelijkheid voelen.
En '. terecht merkt hij dan op: ,je moet als arts je
vakkennis bewijzen";
De Jorensen die in Meerkerk zijn komen wonen
hebpen de steer in het dorp mede verIevendigd;
"Dat is een goede zaak", vindt de heer Bastiaans, en
vervolgt hij:
"De mensen zijn hier open en prettig. Daarom ben ik
blij>dat dokter Wilschut uit Lexmond mijn. opvolger
wOI:dt .per J januari' a.s.. Hij zal volledig'passen in
Meerkerk en samen met dokter J. van> Es zullen zij e~n
goed team vormen".
Op aandririgen' van zijn vrouw en kinderen gaat de 63
I januari overdragen.,
ZO.ls hij zelf zegt: "lk henvrijwillig in de V.U.T.

jarigeBastiaans~jn,P!aktijk

Hel zal zalerd.g 29 j.nu.ri 1983, lussen 15.00 en 17.00
uur, Illevrouw, en dokter' ,Bastiaans zeker niet aan
belangstelling. ontbreken wanneer er door het comite
onder'1eiding .van burgenieester T. den Breejen, een
afscheidsreceptie aangeboden wordt.
J:)0of'.·.de .. verbouwjnieuwbouw van restaurant "Brug'huiszal de receptie worden,.gegeven in de showroom
van garage Hakkesteegt te Meerkerk.

Bijverschijnselen:

Vrii'! ... dan de caravan !
Het is niet leuk zo'n crisis.
All~rlei'zaken:l\'aar.we.:.in h,~ verl~den

ons best
voor .hebben gedaan worden' onder. onze handen
afgebroken.
Dingen' dievroegereen noodzaak waren om de
kwaliteit van ons bestaan te verbeteren, worden
nu afgedaan als luxe.
Te duur, de arbeidskosten ervoor zijn te hoog!
Dus leveren we allemaal wat in, waardoor we
bet ieker nietmeer kunilen betalen.
Neem nOli het wonen: buren omboog, gas,.
prijzen omboog ..• ,'. ~ lonen omlaag.
Ja, dan wordt wOnen een luxe!
Nu' klinkt ditallemaal erg' hegatief, maar zo'n
ontwikkelirig beeft ook ,z'n. positieve kanten:
()~eral: inhetJa-"~is~en bezig kleine kampjes
voor woonwag~nb¢w()Ile:rs in te richten.
Een' van de'veelgehoorde klachten hierbij isdat
dit toch. vreselijk oneerlijk:is.
Woonwagenbewoners mogen wei in een
woonwagen wonen, terwijl je dat als "gewoon"
Nederlanderniet mag, en we sloven ons er nog
voor uit ook.
Wel,mensen, .geen zorgen, al die kampjes zijn
strakS in een ieders belang.>.:..::.
l\'1~t .Dog"een: p~r be~l:Iinigingen.·· hebbcn we
straks,nog.'maar· net gel1oeg,gel~ . omjn een
atravan.te. wonen, en dan zaI' dat in het kader
van·'dealgehele··. versobering. wei toegestaan
worden.
Verm0edelljk bedenkt de regering toch, ,dat al
die stenenhuizen toch wel een te grote luxe zijn.
Waarschijnlijk komt er ',dan zelfs,subsidie op
woonwagens, .' of krijg je . :er>~I1,gratis op
voorwaarde dat je hem gebruikt om het land te
verlaten~

Niet, voof. niets, is men'l1ualbezig:'nieuwe
emigratielanden te' vinden in Zuid~Amerika en
daar:"is h altijd"goed. weer.om.,te . kamperen
ni~a~?::'.:,,':':,::: ".:
Zo mensen, dat was het vooi'lopig, wahtik moet
nu even een nieuw turfje op het vuur gooielL

et

J.M. Daal.

Onderstaandeial'tikelen~un.nen

wij tegen scherpe prijzel1leveren
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met al veel restanten v

SCHOENHANDEL

J. Keml"~re~~n04167 _75006

* Diervoeders
*l5attebakvUII ing
* Turfmolm· HoutvezEH
* Tuincompost
* Kunstmest voor gazon of tuin
* Waspoeder en anderereinigingsmiddelen
* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastics
Landbouwzol.lt tegengladheid
* Veevoeders in aile soorten

*

A. van Noortstraat 1 Kaatsheuve

Beleven.
'fisde. moeitevan
informereln waard !

Aileen geldig vrijdag 24 december

r_-;;.;-:;-.:.:va:n...::0=8.~00:::-~1~2=.00~~uui::r_..............:..-_

.

W~ARDEBON
tpak

J.V. ZandWIII

CRACKER$

Meerkerk - Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309.

GRATiS
bij aankoop van kaas

prettige Kerstdagen

Tegen inlevering van deze bon

6 x 6 verpakt

.

VAN LOON

Wijwens~~u

en:'T,e11: i > ;,,;':;
voorspoed~~}njeuwjaar

vOor de
betere kaassoorten

Groente- en fruithandel

HOOYDONK
BREDA

steeds de laagste prijzen vo~r
zUidvruchten - groente - frUit

BE Z 0 EK ONZE>

STA~.~

Vanaf woensdag22 december Vm
31 december a.s. houden wi]

OPEN HUIS

voor aile bestaande en nieuwe relaties,
tevens kunt u dan profiteren van onze
speciale aanbieding:

f 7,50gratisinleg bij openi.nlfniellW
spaarbankboe~je

Wij wensen u
prettige Kerstdagen eneen
voorspoedig 1983
GLASBLAZERIJ
Tel. 01836 - 1661

-

Tevens voor elke spaarder €len leuke attentie.

Nederlandsche Middellstands Spaarbank

ASSURANJ.IE- EN ADVIESBUREAU

JAAP DE GRAAF
De Zodeslagen 5 -

ofzilveren
Wilhelmina gulden voor
slecht$ f 1,.

Amelde

SHOWROOM GEOPEND:
rnaandag tim vrijdag yang • 12 LJurv.m.

.OezN HARTOG BV
Prinsengracht 2, 4233 EW Amelde
Telefoon 01836 - 1676
Kasuren: rna. tim Yr. 09.00 - 12.00. uur
vrljdag18.00" 20.00 uur

noaMler keus eonoa voorlleliller !
PHILIPS
22 CS 1001/00Z

56 em. kleuren t.v.
12 vQorkeurzenders.
Gesehikl voor VIDEO,
atm. 46x68x41 em.

1005,-

Nu1611,
ERRES ST 7102 AUDIO-RACK
Tuner met FM, MG, LG, versterker:
2 x 20 watt. Microfoon met mixmogeHjkheid. Plateflspeler semiautomatisch, MD-element.
Cassette recorder: ferro, chroom,
mEltal, .,Dolby B, teller"soft touch,
cqll1pleet met b_ _

1079,.

fa~~L~~~'~Ob~Z~' ~~~~~~

51 em. kleuren t.v.

2945', 611
.1_350_··-=~_n~::":NU:':··"
,.

Gesehikl voor VIDEO,

~~_.4,~X

60X4:u

r,.

C 60. ferro,:3st:10;~O _ NU 7,50
060 Ultra ferro, 3 st15,~ NU 12,5", qSOUltra chroom, 3 st,.21 ,75 18,-. _

COO Ferro, 3 st. 12,75 . NU9,45
C.. ~O. Ultf?•.f.e.rr.,o;3 St.19.,5:0';',

'.

.' .• • ••

. .•• NuI7,IO

egO Ultra chroom.".,3 St..27,-

<>jNU

Tuner met FM, MG, LG, versterker:"
2 x 15 watt. Platenspeler senii~
automatisch, MD-element.
Cassetterecorder: fer'ro, chroom;
metal, teller, rack zwart.

~

849,

66 em. kleuren t.v.
Gesehikl voor VIDEO,
atm. 51x78x45 em.

12 vQorkeurzenders.

PHILIPS
CASSEnES

ERRES ST 3102 AUDIO-RACK

ERRES
260201

PHILlPS~

zenders.

-

DANDIS HET
OOED.I
VIDEORECDRDERVR2023/00A

'~\

~
----IIIi.Il',
','

12 vOorkeuze_ ..

dU"'

•.•... ' '• • • eg.•

23,65

. .j.~v~mk'euren_

~

~~

Video 2000 systeem. Versnelde en vertraagde beetdweetgave.'Voorprogrammering van 5 pro 9• ramma's tot 16 dagen
vooruit. Programmakeuze voor 26 vQorkeurzenders.
Speelduur 2 x 4 uur. Inclusief afstandsbediening.

.

VAN 309&;-

2295 •

=- KOMBINATIE
ERRES81 00 STEREO

=
Ilol

Tuner, FM,' MG
en LG. 2 x 30 W
Aansluiting voor
4 boxen. Semiautom. platenspeier.
Soft-touch servo
cassettedeck
met FSX-kop,
Rack met zwenkwieltjes.

m

...

Ilol

:15
...

Ilol

E

....

Kombinalie vagslereo luner, verslerker, plalenspeiler, eassellereeorder en bijbehorende boxen.
Goltlengles: MG, LG, FM.
Uilgangsvermogen: 2 x 34 W..
Aansluilpunlen voo.' 4 boxen.
Aulomalisehe plalenspeler, MD ele-·
men!. Casselle.'~eor~erIT)el "melal"
mogelijkheid .•Bandkeuzesehakelaar
voor ferro, chroom en metal.
Aulomalisehe opnamenivoregeling.

:15

a

·VAN~-

N.PEK&ZN.

1069.-

AAKSTERVELD 2 - AM.EIDE - TEL. 01836..1271

r

••
•

-----------------,
Uitlaten
1"kWaliteiL Grlltis montageI

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

G.OOSTVEEN

•

•
•
Scl"lokdernpers
••
Onderl"loudsbeurt
••
VIABAND B.V••

BlI.nden

Het Bos 24
Mi::ERKERK

20/50% korting I

•
I•

Tel. 01837 -1474
Prettige Kerstdagenllll
een viJorspoedig Nieuwjaar

Gratis test-montage

••
•L

TUlNVREUGD
A. KEPPEL

Aile merken.

VIANEN

HOFPLEIN 6

Bazeldijk63' --fv1eerkerk

Tel. 01837 - 1888
Wenst aile
clienten, vrienden
en kennissen
PRETTIGE
KERSTOAGEN
EN EEN
GELUKKIG
NIEUWJAAR

•

_.J

~L~?~~7~7=7~O~

......

.:

Voor moderne flnancl.rlng ••fan.verzekerlngell,dCl.t~ergood
aan 66n van de onder.taande adr••••n t. b.nen.·
.

Muziekvereniging

J. 'Ian Dieren

"EUPHONIA

Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284,

te Meerkerk. wenst u

J. het Lam
AChthoven 46a, Lexlt1()nditelefoon 01836' 1230

_____~

••

Wij wensen u prettige Kerstdageneh een
voorspoedig Nieuwjaar.
.

Koop bij onze adverteerders·!
Want als onafhankelijkeenzelfc
standige.verzekeringsadviseurs
hebberywij hoofd en handen
volledigvrij voor uw verzekerings bel~ngen. Wij zijn niet
. maatschappij-gebonden maar
helpen'u de juiste keuze te
maken;.,

FIJNE KERSTOAGi::N
en
VOORSPOEOIG NIEUWJAAR

..

SCHOENREPARATIEBfDRIJF

De NBvA,Ne(jerlandse Bond van
Asswantiebemiddelaars, bestaat
nu al rUi(l1 70 jaar en dat geeft u
. niet aileen een gevoel van
v~i1igheid .maar ook van
zekerheid; '{\'ij staan voor.onze
klanten klaar en dal is belangrijk
voor u, maar ook in het belang
vanons zel1.

J. P. KAASSCHIETER
Voor Meerkerk' '--e.o.:

Tolslraal 27- Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Depot Temponette chemisch reinigen.
Tevens verkoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

Kiik

.de~~tie
ac. te." OW.'.'
-

h.
--. - - -

PretligeKersldagen

- - .- .-.- -. -. -. ---- .. _ __

eneen

~A. ZIJDERVELD equlfl)e
Equipe aanhangwagens. Gewoon 't bestewatu kuntluijgeri; \\Tant Equipeaanhangwagenszijn er it'!. soorten en maten.
Sink voor stuk perlekt gernaakt. Ofu nu"aannemer bent oflandbouWer•.;
m.lkboer ofg""8.houd", Equip. heeft ,ltijd •n ean.hangerwaannee u uitde

.' ...'

.

.

voetenktmt: .'

.

~.

Lakerveld 12' 14, 4128 LJ Lexmcmd
Telefoon 03474 -1459.

is erg belangrijk_

laaru

Zakelijke dienstbaarheid met dat
persoonlijke trekje van de vrije
ondernemer, die de tijd, de takt
en het geduld kan opbrengen om
te IUisteren, uit te leggen, na te
pluizen en doelmalig te
adviseren. En die bovendien op
dat hoogst ongelukkige moment
e~is,.om u tehelpen~
Juist dan.

cA.ssurantiekantoor
R. R.Jvan Schalk
Kerkstraat 16
4126. RS Hei- en Boeicop
Telefoon: 03454 - 1751

1111

-

..

<

BOUW- EN
TIMMERWERKEN

LAARZEN

....

....

.

K~'-!1PEN

Ir

~\..Ijl'J\e.N

<

SIERBESLAG

<

ZONWERING

<

ELECTRA

VERF EN BEHANG

-

)

GEREEDSCHAP

.

...
Met "de Vakman" kan je aile kanten 01'\
Wij wensen een ieder fijne feestdagen en een
in aile opzic~ten gezond nieuwjaar

HENKSPEK
De Laak 16, Lexmond, tel. 03474 - 1916
AFDELING BOUWc EN TIMMERWERKEN

GIJS V.D. BERG
Zouwendijk 26, Meerkerk, tel. 01837 - 1405
AFDELING DOE-HET-ZELF

ENTRECiiTE
100 gram

FONDUE· EN
GOURMET'
SCHOTELS

\

2.75/

your 2

, Profiteer van daze
"Kerst'verse" verrasslngen.

PERSONEN

De meesterlljke kwalileit zorgl
ervoor dat uw kerstmaaltijd
probleemloos verloopt.
Naast daze aanbledingen
hebbenwe nog tal van
lekkernijen in huls· teveel

10,50

om op Ie noemen.

Overtuig uzelf in
onze Keurslagerlj.
WiJstaan

100 gram

ACHTERHAM en

100 gram
ROSBIEF

samen van 6,20
NU VOOR

5,50

klaarl

BUNDE
VINKEN
par 100 gr;

WARKENS .
FILETROLLADE
100 gram

1,98

2,20

AANNEMERSBEDRI.JF

J. A. BOER BV.

LOOP\iWERK, HEIWERK,GRONDWERK, KRAAN., .. WEF\KTUIGENVERHUUR
NIEUW$TEEG t

4231VJ MEERKERK TEL..

01837-1~1862

Audi 100 GL5S, LPG
Renault 5 TL
()pel Kadett 1.3N, autom., 3 dr's.
Honda Civic, 3 drs.
Ford Escort 1300, autom.
Toyota Corolla 1.3 DX, .LPG
Citroen Visa II club, zonnedak
Datsun 120 A F11
Mercedes 220 D
Opel Ascona 2.0de~l.Jxe,4 drs.
Mitsubishi GalantGLX200. LPG
()pel Kadett13 $d~LUl<e,15 drs.,
rnetsGhuifdak
.
Mercedes 240 TD
Opel Kadett 12S,5dr's;

1978
1979
1981
1978
1977
1981
1981
1978
1978
1980
1979
1980
1980
1980

AUTOMOBIELBEORIJF

KEURSLAGER

.

<..•...

Hlld. van Dijk enZn.
Kerkslraal 14. leI. 01837 - 1332 - Meerke.rk
Wij wensen u prettige leesldagen en eengezond
nieuwjaar

GEBR.VAN TUYL
Zouwendijk 125 . ~·Tel. 01837 - 1412.
Showroom: Tolslraal 19 ~ Tel. 01837 - 1682.
Garagebedrijl; ShO~r()Om erlS~uit~rij:
Nieuwe Sleeg48 Tel. 04188 ~ 1216

Meerkerk
_. Herwijnen

DRUKKER'''- KANTOORBOEKHANDEL
,

.. ;

·c··.·::·

':,:','

:',--

....

-.-:,

ADVOKAAT

Toistraat 33 - 4231 BB Me"rkerk - Tel. 01837" 1301

TIMMERFABRIEK

GEBR.VAN ES BM
TIMMERWERKEN
RESTAURATIEWERKEN
Wij wensen u prettige Kerstdagen en veel voorspoed
in het nieuwe jaar.
A. VAN DEN DOOL.-FOTOHANDEL
GorcUmseslraal 21- MEERKERK
Tel. 01837-1463
Wensl U preltige Kersldagen en €len
Voorspoedig Nieuwjaar

Goede feestdagen,
veel winter-en zomercaravanpleiier
en de allerbeste wensen

PRESTO PRINT DEALER
PASFOTO'S DIRECT KLAAR

voorl983

~~ VANDERHAGEN CARAVANS ~~_
Nijverheidsstraat 2.postbLiS 40. "4230 BA' Meerkerk
Tel.: 01837-2044

slagboorh

TELEFOON 01831-1434 - MEERKERK

PRETTIGE KERSTDAGEN en €len GElUKKIG NIEUWJAAR

'--

administratiekantoor

B. Barten·

boekhouding
loonadministratie
balans
.
tussEmtije~~"9\ferzichten

belastingaangiflen
computerverwerking

Wif wensen u gezegende KerstcIager(
en een
voorspoedig nieuwjqar
Zouwendijk 97, 4231 CC Meerkerk, tel. 01837 - 1718

Wij wensen u preltigElKersldagen
"11 vool voorspoed in hel nieuwe jaar

Ook in het nieu'A/e jaarl1atlJurlijk
weer naar service-buro
.
.

D~>BIKKER

Zouwendijki23 . / MElerkElrk

-

Tell. 01837 - 1249

. Informeer eens,
wij hebben ook voor u een
passendebeStelwagen.
Nuook voor bestelwagenverhuur

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in het nieuwe
jaar.
Burg. Sloblaan 1, 4231 AA' MMrkerk.
Tell. 01837 - 1315, b.g.g. 1641 of 2325.

·

$

£....
V."

OEIC~O

MEERKERK':·~..A.
'-Tel:f~~~:~~~T~~297'. ~

"HETHUIS MET
DE KLOK"

dinsdag om-'12.15gesloten;

brengt onder uw aandacht ter
afsluiting van 1982:

vrijdag koopavond .lot 21.00 uur
zaterdag geopendtot 17.00 uur

Wijbieden u alias om uw kerstboom ee." gezellig tii1tj~
te gaven: Verlichting,Kerstballen, Klokken, Sneeuw,
Slingers, -Kaarsen, Engelenhaar enz.
Wij wansen u prettige Kerstdagen
en aen voorsp'oedig nieuwjaar.

-

BAROMETERS: voor binnen, buiten en voor de koorts.
Gouden en·· zilveren· SIERADEN: w.o. ringen, hangers,
oorhangers, oorknqpjes, brosjes, boogcolliers, enz.
Voor de heren: gouden", zilveren zegelringen,dasspelden,
ook hebben wij DOUBLE sieraden.

••

Cultive-IIarelsnoeren. bloedkoraal en granaat.
Wasparels in diverse uitvoeringen.

wInnen Inwrvoer

Martinshof Verlovingsringen: bij ons altijd \'/oordelig.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Horloges: Goud, zilver, staal en chroom.

W. ZIJDERVELD B.V.
Zijlkade 4 -

Nieuwland

~

Pleetartikelen: w.o. kandelaars, glaasjes op voet, bonbonschaaltjes, vaasjes,ook in KRISTAL enz.

Tel. 01837 - 1290- 1317

wenst u prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

Fa. G.J.· v.d.Vlies
Gorinchemsestraat 6, 4231 BH .Meerkerk,

bedankt u voor het in ons gestelde vertrouwen, wij wensen u prettige
feestdagen, een gelukkig. nieuwjaar en eengoedegezondheid.

~:"' _ _" " "

" " "_ _" " " " " "

" " " " " "_ _" " "

FREETIMErenschaatsen in hoog en laag model
FREETIME kunstschaatsen
FREETIME schaatsen voor groat en klein
INRUILEN oude schaatseh mogelijk

>

•..••• HELI9FOi=l",dames-schoenen en laarzen

PIE.DRO ~inderSChoenen •. •B ERKELMAN herenschbeneh
ADIDASsPo~schgenen."POUR ELLE" damespumps
ROMIKA· BLENZO en RENO pantoffels
.,":.'.

.

. . .

Bloemenhuis "Champi no"
Telefoon 01837 - 2442

KERSTBOMiENgr()ofen klein met en zonder kluit.
K ER
. STBAK.,JE.S
.. gro.ote.n. klein.• en.. verder aile .kerstbenodigdheden.
·/)·KLll:NTEN, VRIENDENENI<ENNISSEN PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN
.
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

.-;.J

CITO LEXMOND B.V.
voor aile.
ver'Voer.

FIRMA
I

DEBEURS

Lijndiensten op:
AMERSFOORT
UTRECHT
GORINCHEM
DORDRECHT
ZWIJNDRECHT
ROTTERDAM

Lexmbnd.

Dorpsstraat 69 - 71 en 81

,

Tevens opslag.

Wenst een iederprettige
Kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar

Varvoervoor de
Nederlandse Pakket
Dienst.

..

Tel. 03474 - 1330.
Prettige Kerstdagen

AENZOLANDI. VOO'SPO:~i~e~eUWjaa,
AUTOGASAPPAAATUUA
"

'.

I

Op LPG rijden, maar dan wei Van een topmerk.
RENZO LANDI, autogas apparatuur.
Over de Yoordelen van LPG-rijdel'l willen wij niet
ingaan, dat is al Yoldoende bekend.
\Nij bouwen installaties van dit mark vakkLJndig in.
V,aag v,ijblijvend inlichtingen bij

.

•

~.f1\l{.fI\\~*-.:"\*.:ii*.:i .:IilIA '-'-

het nieuwe jaar
weer van dienstte zijn.

J.van.Mazijk
Dorpsstraal93, Lexmond.
TelefClon 03474 - 1305.

Strayers b.v.

Wij en ook al onze

"aft

--

-------'"

WIJ WENSEN U

EN EEN

gelukki;g qzieuwjaar

':Dl/k'.d

WXEBROO~ 'en'

-

medewerkers(sters)

..

---'--

Wi) wensen u
fijne'
feestdagen
en veel
voorspoed
inhet
nieuwe jaar

Wij hopen iJ oak in

,

A.· ZIJDERVEI.D

Leke",eld 12- 14.4128 L,J Lexmond
Telefoon 03474 - 1459•

. l~'~'~.

Wij wensen U prettige
Kerstdagen en veel
voorspoed voor het
nieuwe jaar.

..

ERKEND LPG
INBOUWSTATION
AUTOMOBIELBEDRIJF

tEl

BANKETBAKKER~

o orpsstraat 56
Telefoon 1282
lEXMOND

BGS

wensen u
prettige Kerstdagen en een
in

I~opzic:hten

voorspoedigNielJwjaar.

, INTERIEURVERZORGING
LEXMOND
••

~.

....

.

c~i~iL N.V. tf

OOK VOOR VIDEO
22 modellen speelklaar opgesteld

-'99
15

"SONY-BETAMAX
SYSTEM"

V.a,:-:v'ideo~recorder. Uw
nieuwe hobbY,kijkenen

'•..'

... en vertegenwoordiger

.P. VERSLUIS

,opnemenwaterlwanneer
, ,~win,:Tot 3.40J~Jur; !>_.,'""
:. E~rl_,Mfe goe,ie;

Normaal

21~Sk

ItlAXW~LL-PRIJS 169~,S

Zouwendijk 16 - Tel. 01836 - 1376
Amelde

NIEUW
VO:OR
DE[<

REGIO
001< .LJ""ADRES VOOR
RAQIO·S,STEREO-I~STAlI.ATlES

Zwart.-Wil en Kleuren T.V. - Was-, NaaimaChines; enz.
Oil alles yoor altijd lagere prijzen, dan wear
aok en loch ontvangt U de bekendeen goede
IVIAXWELL-service door geheel Nedertand!

*

Komt U eallS een kijkje nemen in een van
onze toonkatners.

U bent er van harte welkom !

.VOOR on RAYON:

Dealerschap
van unieke
Canon
elektronische
schrijfmachines.

Maliesingel 14, tel. 030 - 318732

VRAAG
DEMONSTRATIE.

Begin·uw'Goeie reis'
-ljallantie bijons!
..

"

,

..,

'

;i?~zO'11ergidsen zijn uit. Grote
~t~P~.lsirJforrnati~en fraai~plaatjes.
filj!'llez~n en voorpret hebben.

MJ!1arw~tzal heta.s. zomer precies

Voor de
doe-het-zelver
nu ook
bij onS een
ruime
sortering in

worden? Dichtbij of ver weg?
q;ekeus iSi:!.an u, maar wij Willen lJ
91"8ag helpen.Ompreciesuw
.yakantieop maat te vindell,
~om langs.
"oor folders,
,maar vooral
voor advies..

o

Tevens uw adres voor al uw
glas-, behang- enschilderwerk.
Tijdens de wintermaanden ontvangtu f 50,premie per man per dag voor uw behang- en
binnenschilderwerk.
Aanvragen worden door ons verzorgd.

DE
ARKElSTEDE
4201 KH GorinchelT]
Arkelstraat 78 - 80
4141 CE Leerdam
Fonteinstraat 21
Niet voar niets zijn wij
ANVR "Goeie rei$" reisbureau

.... Met aile ingebouwde
'zekerheden voar u.

WIJ, EN ONZE MEDEWERKERS WENSEN U
PRETTIGE
. van behang
KERSTOAGEN EN
levering
fwaren
glas en ver
VEEL
VOORSPOED INHET
NIEUWEJAAR

J..I... den HartOg

UlUll
VERSTElO·
STAAN
• VAN DE
MOGELlJKHEDEN!

Oak
•

In
1983

gaarne
tot uw
dienst.
Voor aile
kantoorbenodigdheden
kantoormachines
I<antoorsystemen
kantoormeubilair
drukwerken
reklameen
()n~erpen

Prijswinnaars
AMEIDE~

'Twee; 'Van de vier winnaars waren bij de
uitslag van de mooiste, Sinterklaas of Zwarte Piet

aanwezig.

Deze door de Ameidese Middenstand gehouden,aktie
is> een geweldig sukses geworden.

'

Op de foto de winnaars van de 4e en 5e prijs,te weten
Marianne Erkelens en Adriaan v.d. Hek.

Volleybal in Mijter
MEER:I~.ERK De r~kreatie-volleyballers van 'de
S.V.M. iIit Meerkerk moestcn 6 december in Hooa:-

blokland spelen.
Gekleed als echte' Sinterklazen tradeD zij de eerste, set
in kostuum aaD.

Dewedsttijd:w~rd

met 3-0 gewonnen. Hun mascotte

BoIke werd ook deze avood rneegenomen.
Veor dewedstrijd bezochten de hoogwaardigheids':'

bekleders

de

dames-rekreanten

volleybalsteri, en

vereerden zij het A.c.-wegrestaurant met een bezoek.

rJitVoeriItg

, 19S3vindt
Vri'dligliVond2S •ia?uanlaats van de
~ \""I<se uitV°enng PR"NIGIN G
de laar IJ ER,SZ,ANGVE '"
AR
•. B.E.ID. Nl.EUW LEVENd"t 0. e.bonde.n
" ", ,." .. " avond wor >"" ',' ", "
uit Lexmond , de 1 van sportcomplex
in de sportba b" te Lexmo.nd.
llet Bosc

"

V'erkooPdag "Open Vensters"
".,

"

AMEIDE, - , Itet. was weereengeweldige drukte
tijdens de v~r~?_opdag in "Open Ve~t~~~toen :de

KLUSSENBEDRIJF
AMEIDE
wenst allen
prettige Kerstqagen
eneen·
Yoorspoedig
nieuwjaar

'Yelfar~w~,rkers_, van het ,Rode, Kruis 'uit Ameide hun
zelfgemaakte.werkstukken verkochten.

RUinij~(l(l(l" 'til~tht d~ze"ag6p.

Geweldig dames !

Frans Tielen

META'S
SCHOEN SHOP
wenst aile
clienten en
kennissen
een
prettige kerst
en een
Yoorspoedig
nieuwjaar

Prinsengracht 69•. Ameide

Meta's schoen shop

tel. 01836 .1895

Nieuw"straat 17, Ameide

~

~~IIQBAtI~

···.I&N&R·R&K.N'ING
Een eigen bankrekening voordejeugdvan1()-14 jaar met 5%
extra-premie. over! 500,- per jaar.
Eengrootsucces .!
In korte.tijd meer dan 500.000 tienerrekenimgen geopend in
Nederland!

MEERKERK

GR99T.~AMMERS

HOORNAAR

Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

verzorgen "Qn. admini$trQtie
en
bel8$tingzaken .
Waarom?
- Veel betere warmte-isolatie (grote besparingop stookkosten).
- Betere geluids-isolatie (U hoort Uw buren haast nooit).
- Korte bouwtijd (minder renteverlies).
- Droge en schone bouwmethode (gezond en prE!tlig).
- Kwalitatiel uitstekend (glad en strakalgewerkt).
En ondanks wat U wellicht denkt 01 gehoord hebt een:
-> Onderhoudsvrijeen brandveilige bOlJwmeth9de.
7 Zonder beperkingen voor model en almetingeq.

>i

Wijbbuwen danook:
...•.....•.•.•...•... >.>.
- "met al meer dan .50jaar ervaring in houl en bouY"en".
(Ook metervaring in traditioneel bouwen, ..walw.e •. Ook
nunog doen).
- Elke woning; inelke .almeting, met elke indeling,
volgens:
- Voordelige standaardonMerpen,
01
- een door U zell verzorgd plan.

administrQtiekantoor

thllc.j. van doorn
telefoon
(01836) 1596

.aksterveld 76
4233 GD .meide

.

wij. wensen u pretlige kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar.

.

'~_ii~*
i:ii$tAj(R.~1:A~R.·
Wij wensen al onze
clienten, vrienden en
bekenden
gezegend Kerstfeest
en een
voorspoedig nieuwjaar

i-:

~

'.

i'.

••

P E 0 I CUR E
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Ameide
Teleloon 01836 7 15Q5
Voor

ALGEHELE·
VQETVERZQIlGING
Aanmeten \Ian

Wilt u meer weten: vraag, v r ij b I ij v end, inlichtingen bij:
'

.

.-,.,',',.',:

.-,'

BOUW- EN AANN.MIJ. VAN VLIET B.V.
-,".'- - ',', -.HOge~a'_ard_1-'---',,-Ameide_----.-'__ 'Tel.-01836-1544:i: ,,' _', _ ,':

Woonhuis Bram van Vliet, Molenstraat 37 - Telefoon 01836·1609
.
specialisten in ,:houtskeletbouw"

FAM.

STEUNZQLEN

LEKKERKERKER

Ik wens u allen goede Kerstdagen en .een voorspoedig

Fransestraat 1g. Ameide
Tel. 01836 - 1213

nieuwjaar.

Elke woensdagmorgen zitting
in Meerkerk in't .Groene Kruis":

gebouw.

MEERKERK - Sinds zo'n vijf jaar wordt restaurant
"Brughuis" geleid door Lia.v.d. Plaat-Vink.
Restaurant Brughuis (voorheen Sap en Sap) heeft al
sinds ± 1830 een bekende naam in de omstreken, maar
Lia heeft er de laatste jareD haar eigeD' persoonlijke
stempel op gedrukt.
"Ik ben door mijn ouders . . in .het: horeca-bedrijf
opgegroeid en ik denk dar het jedan nO,oit meerlos
laat. Ik bracht mijn kinderjaren door in Vlaardingen
envanaf mijn l4ejimrhielp jk a1 methet !Jedienen bij
brui10ften en partijen.
's'. Zomers ging ik in het weekend naar het strand om
daar in een strandtent te helpen. Hartstikke leuk Yond
ikdat"
Dacht je er toenal over am je beroep in de horecate
zoeken?
;;Nou,er·'is"een·tijd",ge~eest .. dat· ik· het,werk·· erg
arbeidsintensiefvpnd.,Toen ik zo'n jaar of 17 was, had
inijn vaderhet Botlekrestaurant. Het was voor ons
heel norma~ldat, we, ll1eehielpen, maar je begon dan
's··.. morgens ()W,··~30,uur aIte 'Nerken.• Dan. m'¥lkte je
lange dagenen toen heb ik er wei eensover gedacht om
iets anders· te gaan doen. Maar dit Yak hO,ud je toch in
in greep. Na het Botlek-restaurant' kwamen er
ineerdere bedrijven. bijen',er moesten. papieren . k0111en:
Toen ben ik de middenst(i.ndscursus· en de hotel! res""
taurant-vakopleiding 'gaan doen.
Maar de beste opleiding', krijg je in ditvaktcich ,door
praktijkenraring".
Toen Lia eeml'1aa~getr01,lwd,was ,met Jan v.d. Plaat
heeft ze eentijd in, Veenendaal gewoond., Jan had in
Ede zijn werk als beroepsmilitair (sportinstrukteur) en
Lia haddezorg voor hun 2 dochters en huishouden.
Daarbij ging'" ze part-time. werken in verschillende
horeca-bedrijven. Ze wilde andere en meer ervaring
opdoenendaneens niet als,,,dochtervan de baas".
Waardoor nam je de stap .om "Brughuis" .over te
nemen?
;;Mijn vadef:~ilde opeen gege:ven;;tl10ment, millder zelf
in de zaak gaan werken. Van-de bedrijven diehijheeft
gehad, heb ik. "Brughuis" .altijd ~et leukstg~~onden.
yan huis; uit'be Il je gewendom,har,~,':te \1{~rken'~nt~,
ond~,memen. ·De zorg voor het gezin 'alleen-geeft je dan
'nietdeyoldoeningdieje wilt. Dus hebben,we besloten
om naaf-~ee~kerk te gaan. Jan ging: heen en weer
rijdennaar Ede en,i~kon mijn~e:rkgoed ,kombineren
met het gezin omdat we boven' dezaak wonen. Ik ben, '
wei aan het werk maar ook "inhuis",
Als ik "Brughuis" ,'binnenstap.'·doet.het .me. vaak
denken aan zo'n Zwitsers of Oostenrijks"Gasthof'.
. Het heeft een bepaalde hui,selijkheid.
"Leuk. Dat is het",streven. o()k. pe,trifmsen moeten;zich
thuis voelen. Her'moet'het idee hebben van een grote
huiskamer waar altijd, mensen op bezoek zijn. Men
betaalt dan weI voor de drankjes l11aar de afstand die Je
soms in luxere gelegenheden ervaart, is er niet. Ook
vrouwen (oud en jong) stappen hier denk ik
makkelijker naar binnen'dan elders.
Je merH ook dat alB' triensen hier bij'l0orbeeld' m~t hun
zakenvrienden of -relaties hebbeil gegeten,. dat ze dan
prive, 'met hun familie, nog eens terug komim".
Restaura.nt "Brllghuis" is meer dan aIleen een
restaurant. V66r het restaurant ishet billart met de bar
el)' dezitje~ ·~n" d~n h~b .je nog de< gtotez,a~l ,:waat
gelegenheid en ruimte is voor feesten,' recepties enz;

groep ~leine~daI1 gaatl:de,~~h.l.lifdeuren ~ichtzodat de
ruimte weer kleiner toont.
Doordaf ik· me voor wijn interesseer en me er ook in
moet verdiepen ben'. ik vorig jaar via de slijtersgroep
Midden-Nederland uitgenodigd door het "huis
Domecq",bekelld van sherry en riojawijn.
Dit jaarben .ik in Reims geweest op uitnodiging van
het 'huis Tatinger, het champagnehuis.
Dit zijn natuurlijk. ontzettend leuke belevenissen.
Doordat ik kontakt heb met de slijtersgroep MiddenNederland werd . onlangs de Beaujolais Primeur
feestelijk aangeboden' aan een jubilaris van die groep
bij ons in de grote zaaL
We zijn ookvan plan om in de nieuwe zaal ieder eerste
weekend van de maand een culturele expositie te gaan
houden.
En za, roljev~n,het een in het ander.
Iedere mirlllutvan: de dag moet toch gevuld zijn bij joll.
Heb je tijd voor jezelt?
"Ik heb het nu,e~nstuk;'makkelijker dan een paar jaar
geleden. Janis sinds v()rig jaar ook volledig in de zaak
endekinderen zijneenstukgroter(13 en 9 jaar).
BoveIl<lien hebben. we n~g~n. mensen in vaste dienst.
Vr()eger,stond ik bijvoorbeeldzelf in de keuken en nu
~ebben . we daar (jrie Ihensen voor. AIleen als er iets
.'>ol1yerwachts gebeurt .spring ik zelf in. Maar de horeca
slokrj~op'endat moetje op een gegeven moment gaan
rel(lyyeren.
't\Ls:"'ik:straks'O,mwat,,voor reden dan ook, hier niet
r:n~r.:kaIl:werken .•·dan. wil, ik .niet in een gat vallen.. Ik
wil::.rnijn::ter:rein, verbreden,•.imd,ere interesses kweken.
He:t:- leven.:heeft"'nogzoveel· meer te bieden dan aIleen
mllar ;werken., 'Ikzit l1u •.;b.v. '.' op,orgelles, naailes; lees
vee;l'meer en wil,Il1eeraandachtaan.·gezin.·en vrienden
geven".

Watvilldje het leukste gedeeltevan Je werk?
"Allesvind ik leuk. Het verzOrgen v(ln eten'it lacarte,
de .gezelligheid van het billart" de pa~tijen, de groepen
die met de bllsreizen bij ons komen en doOr dit aIles'de,
contactendie.je met iedereen hebt.
Doordat je een gevestigde. naam hebt, krijg je
ondertussen .overal vandaan vaste gasten' die. 1 maal
per week,of I rnaal per2 maanden komen.
Pas kwam er een oudere Australische. heer.. Zijn ouders
kwamen oorspronkelijk uit Nederland en hij wilde een
keer aIle plekjes bezoeken waar zijn ouders hem ooit
over hadden verteld en restaurant Brughuis hoorde
daarbij. Enig vind ik zoiets!
Of die dames uit Alblasserdarridie eens in de zo veel
tijd. metde',l:mskomen "Meerk~rken:'.?-ebeginnen
dan met lekker koffie drinken .bij ons; gaan winkelen,
komen uitgebreid lunchen, gaan da~. weer een. eindje
wandelen en besluiten hun "dagje uit": weer met e~n
kop' thee bij 'omL
Maar ook het-organiseren van het geheel is leuk. Borns
komt er bijvoorbeeldeen bus. met zo'n 100 mensen om
tijdens hun reisje bij ons thee te' drinken. Die gaan dan
om ± 4.30 'uur weg elI,om.S,uur moet de zaal gereed
zijn vOOr een diner. Dat is organiseren en met z'n allen
hard werken maar als alles dan op tijd klaar is geeft dat
veel voldoening... Soms belt;er een .reisburo op en
vraagt of ze over een' uurtje met zo'n 100' man koffie
kunnen komen drinken. Natuurlijk kan dat, daar zijn
we .. op ingesteld, ITiaar dar vergt .behoorlijk wat
...'. . . .
,
organisatie.
En meteefl bedrijf als'dit 'l11oet je de zaaknieClaten
sloffen.Je'nioet steeds Weer iets nieuws verzinnen.
's Wintersorganiserenwe in'-de grote zaal regelmatig
bingo-avonden of diners-darisant. De grote zaal biedt
ruimte .aan lO'n200 person~n. Sommige groepen. zijn
groter .en nu zou je weI kunnen zeggen:" "Sort)', ,we
hebben niet. meer ruimte",',maar ik wil nag niet'stil
staan. We· gaan de, grote zaal deze wint~r . verbouwen,
en hij zal danlO'n 300,mensen kunnen herbergen;,Isde

He~je()?it.lIetgevOel'gehaddafje,werkten 'koste van
het gezin' gingr
"Natuurlijk,heb' ik' momen~en datikme dat afvraag.
Maar ik denk. <lat iedereenzich weI eens afvraagt of hij
ofzij zijn' gezin niet tekort d()et Nou dat.heb ik '6~k;
Maar een van ons tweeen iser aItijd en als er iets ,is
maken we tijd. Bij een probleem in hetgezin'zou ik me
af ku~nen vragen of het ko l11tdoorde,zaak maar als de
zaak, er niet w(ls:zou heterge:ns anders Jiggen, want
iedereen heeft toch z'n zorgen?
Jan hield van z'n werk m'aar we zagen elkaar zo weinig
en je gaat je op een gegeven Ihomeiitafvragen: Moeten
we dit nu allemaalecht? Moeten we onsJevenalleen
maarvullenmet werken?
Nu Jan ook in'de zaak iskunnen we elkaar aflossen en
w~ hebben"rne~r tijd .Yoor..elkaar... Ais je i I1 eellbedrijf
,als, dit allebei werkzaam,bent, moet je elkaar welgoed
kennen en aanvoelen, want je werkt hier regelmatig
onder hoogspanning. Het is hOIlt::~ ofstilsta'm.

Wij, moeten werken. als ". andere mensen vrij" zijn;
feestdagen en .weekenden. Een'.I1ormaal··. weekend
relaxen met het gezin is er voor ons nieLbij.
Op maandag is onze zaak gesloten en lOuden we dus
vrij moeten zijn maar met een eigen zaak ben je no(}it
echt vrij. De telefoon gaat weI en die zet je ook nietaf
want je bent en blijft een ondernemer: je moet het er
van hebben.
Dit jaar sluitenwe de zaakvoor het,eerst ople
Kerstdag. Dit betekent voor ons gezi,n" e.n, vaak oo~
voor het .personeel, dat we deze; dag,,v(}or hereerst m~t
elkaar doorbrengen. Dit, is .ee'n. verwonrenheid die w~
ons kunnen permiteren dankzij ·de'inspanningvan de
. ','
, ,.,
afgelopen jaren.",·
We, verheugen ons h~l,e~g,op, zO'I1yrije, Ie Kerstdag;
want voor ons is dat iets heel speciaals~

G.C~

Terlou"" &ZII. B.V.

FrUit-, eier- enzuidvruchtenhandel

-

Prettige Kerstdageneneen
voorspoedig nieuwjaar

I

.... AANNEMERSBEDRIJF

STREEFKERK B.V.
Pararnasiebaan4a

---

Arneide

-

Telefoon 1269 - 1369

AUTOMOBIELBEbRIJF

ElM DE GROOT b,v.
wenst u pretlige
feestdagen
en een veilig
nieuwjaar

A

J.

J:.

MITSUBISHI
MOTORS

DIRECTIE en PERSONEEL VAN
TRANSPORTBEDRIJF

A. de Vroome en Zn.
de Griend 2 - 4 - Arnaide - TeL 01836-1341-1258

wenst allen
prettige Kerstdagen en een
Yoorspoedig nieuwjaar

GROOTHANDEL IN FRUIT

"IE.... WI:J()UW
VERBOUW
ONDERHOUD
BOERDERIJBOUW
Wij wensenu. goede feestdagen eneen
Yoorspoedig nieuwjaar

Wij wensen U
Prettige feestdagen
eneen
voorspoedig
nieuwjaar

~OUWbedrijf

A.G. DE KRUYK
Lekdijk 23 - Arnaide
Telefoon 01836 - 1225

nr~~:.~I_:~~:,:,. -,~~

Gezegende Kerstdagen en een
Yoorspoedig nieuwjaar

Het bestuur en leden van de

E.H.iI.O. Afdeling Ameide en Tienhoven
\/yenst iedere ingezetene een
voorspoedig nieuwjaar toe
;-

"

. . ':.':,",".',

GARAGEHAMOEN
LEKblJK

*
*
*

25 - TEL

018$6-1307 - AMEIDE

Onze dank voor hetvertrouwenin. 1982
Ukunt bP en met bnsb()uwen in 1983
Me. CORMICK DEALER

Wij wense.nLJv~n harte goede kerstdagen
en een gelukkignieuwjaar.

LANDBOUWWERKTUIGEN
OPEL -BEDFORD - VAUXHALL.

Wij wensen U prettige
voorspoedig nieuwjaar

f~estdagenen

een

J.W. van Puttestraat 65

Tel. 01836 - 1277.

70 jOJUCarrosseriejabriek Vll11Eck
Eellvoudige wagemnakerij groeide uit tot enonn bedrijf
LEXMOND - Ter gelegenheid van het 70~jarig hestaan van Carrosseriefabriek Van Eck, teLexmond heeft men
dit leit met al de,medewerkersfeestelijk,gevierd.»: _ .''''' _'.", "
Deze/~yond:we~den d~_beide' d.irekt~uren -Aa,rt~--eri'K;oos; _vanEck. speciaalvoor. het voetlichtgebrachtaangezien
zij res;pectievelijk, 50 jaar,~n 35 Jaarin -het. bedrijf w.erkzaam :zijn.
In1911 (officieel 1912) startteWagenmakerijJoh. vanpersoneelsvereniging v~~wege hunl~nge staat van
Eck in een schuurtje, -gehuurd van de familie 'dienst.
Chaigneau, aan de Kortenhoevenseweg.
De deel van de cude boerderij aehter -het bedrijf had
,In 19.15 trouwde ~ohannes van Eck en bouwde 2toe q,
het personeel omgetoverd als feestzaal. Door middel
een meuw woonhUls met een werkplaats van60 " aa~,van"acts"werden ,beide direkteuren er d?or gehaald.
TIl
de Kortenhoevenseweg., c. :'::: " ",v,ele'malen lietm,en toch zijn waardering blijken.
In 1932 werden aIleen nog boerenwagens, krmwagens
In een'g~sprekniet Aart van Eck blijkt dat hij de
en melkblokken gemaakt.,
.,
';c",.
techhische"ma ,was en nog' als technisch adviseur
_In 1936 begon.men met de carrossenebou:v. Men. gmg
steeds funge:ertll
toen ook cabm~s b~JUwen. Er werden m de,Jaretl
Wa neer en"met hem door de geweldige, fabrieksl1 loopt
ll1 .en' hij',dan pas spraakzaam wor!it, omdat
hallen
1939/1,940, veel kabmes, laadbakken en v~wagens
gefabnceerd.
, , ' ",,', ,,' ",
,', ,,"
hij wei over de, techniek en niet' over zichzelf wil praten,
In de jaren vijftig groe~de het .bedrijf~rgsnel. Vooral
darrkan men respect hebben voor wat men bij Van Eck
tot stand gebracht heeft.
toen men koe1wagens gmg fabnceren.
.
In 195~ werkte men met een LO-tal,medewerkers m een
"Nieuwe machines zijn voor ons vaak te duur en ze
werkrUlmte van ± 560 m 2•
".
,
voldoen vaak niet aan onze eisen, daarom ontwikkelde' ik ze.' vaak zelf of bracht er' uitbreiding"
Het lakspuiten liet men tot 1953 elders mtvoeren.
., 'hI'
. D
aldus Aart van Eck,
D aar~a he~ ft men zeIf een autospUltmnc
mg aan e
Niet zonder trots laat hij de draaiende ponsmachine
•
d
"dh
h f hI' ' d
. . ' hI'
Laak mgenchl
'I d' zaak k 'amen in deJ·aren 1945/19543 broers te
Zlen en e ~errtj are eta os m e s~mtmnc mg
n e J
W
( I
k ") D' k
k
voor het spmten van grote vlakken.
weten oh. van Eck sr. p aatwer enJ - If van c
T'd' h
kbr·k ' d t
t'
'd"
(electriciel}-)en J~lC'. vari,Eck(verkoop).
,,'
"
IJ ens et gespre, lJ t a on w~rpen en 1 eeen
Imhiddels breidde de zaak steeds verder uit. Joh; van
vaak op de achterkant van de sigarendoos ontTstonden'd
A
E k' d t hi' I h
I
Eck jr. stichtte in het bestaand bedrijf een reparatieyperen voor art van c IS a
J oc ,nog,vee
. . h"
mnc tmg yoer auto s.
tijd gaf aan kerkelijke en socia~e' funk~ies zoals
In 1962 nam men het nieuwe fabriekspand in gebruik.
ouderIing van de Geref. Kerk en bestmirslid van
-Hierna onderging het bedrijf een enorme ontwikkekleuter- en lagere school en het stichtingsbestuur
ling.,
Verenigingsgebouw;
be machinale houtbewerking kwam in een aparte
In 1978 ontving hij de medaille in goud, verbonden aan
hedrijfsruimte. Ret dochterbedrijf Transfrigo (trande Orde van Oranje Nassau en zoals hij zelf zegt'llik
sportkoeling), werdopgericht.In 1968 ontstond de
heb het niet aileen verdiend, we deden het met elkaar".
En vervolgt Aart: "ik denk meer dan ik praat. Ik ben
export van de speciale carrosserie voor vervoer, van
,
altijd steeds gelukkig geweest in mijn huwelijk, gezin
schuimrubber.
Beri carrosseriebedrijf in Dongen kocht men, in 1971.',
en werk. Ik ben nooit jaloers op broer Koos geweest
In dat jaar verkreeg men ook de alleenverkoopvande
omdat hij altijd de verkoop behartigt. leder, heeft zUn
ltaliaanse polyester carrosserieen. In 1978 bouwde
eigen aanleg. ,Ret is, nooit een straf voor mij geweest
men, een aparte reparatiehal en was het personeels~ om steeds in het bedrijf te zijn. Ik kan er erg goed het
werk aan lOon Hans en schoonzoon Cees overlaten".
hestand inmiddels uitgegroeid tot ± 60 man. .
Al lopend door de fabriekshallen blijkt dat Aart een
Na 1.978 gmg ~en complete wagens ~fleveren met
liefhebberij heeft ...
chaSSIS, carrossene, laadklep en koe1machme.
Nu ,komt de ware wagenbouwer te voorsc'hijn. In een
In 1977 zijn Joh. van Eck jr. en Dirk van Eck uit de
reeds vergevorc!erd stad.iumstaat in een h~k.van de
hal ~enprachtIge old-tImer Chevrolet busJe ult 1924.
frrma,getreden; In de leiding werken nu ook mee Joh.
van Eck Jr. (ve:rkoop) en C. Spek (bedrijfsleiding).
Een Juweel van een bus en wat een vakwerk.

E

Als ten der ee~ten kwam de fa. van Eck in 1981met'de
introducti~ van 'hetgroot-volume-transport. Hierdoor
verkreegzijnog 1"e.~rbekendheid,
"
Zoals al eerder vermeld werden de belde dlrekteuren
Aart en Koos. van:Eck. gehuldigd door. de zaak ,en de

De reeds 50 jaat'iti"de'ciurosseriefabrielF Van Eck_
we~ken~,eAart . van Ec~. heeft als moderne ~arr,?s. ~J:~ij~~:. h~~;{ :~.~,;~.:.e 'wagenmakersvak m Z1Jn
.
. ....: . ' < '.'
In gesprek metde comtl1~rcieel'direkteur Jac. van Eck

i

blijkt'dat lietzaken doen6bk in hun'zaak ha'rder
geworden is.
... '
"In de beginperi(:jde . Win, ?ns bestaan wa~ het moe~~IJk,
toen is er een' periode~g~weest dat'alles 'gemakkehJker
ging, maar nu is het·weer:erg-moeilijk.,De.klanten zijn
veeleisender en kritischer over. het produkt geworden.
Er vincienzov~l,~ernieuwingen)n,het,transportwezen plaats en:daar moeten we steeds op inspelen. De
keuriIigen zijn, ookvee,lstreng~r en de eisen hoger
gewdroen", aldus Jac. van Eck.
Enthousiast praat Koos over het feit dat m~n de laatste
6 jaar een compleet .. geheel •. aflevert (trader + aanhangwagen).
Men heeft nu,alles'ineen hand'endit blijkt een goede
zakelijke .zetgeweest te zijn. En "ervo1gt 'Koos: "hoe
groter een' bedrijf wordt ~es te moei~ijker ~.o~dt het
alles in goede banen te lelden. In de Jaren VIJ~t.lg was
het ook moeilijk, doch. toen. was alles gemoedelijker en
waren de eisen minder".
Op 6nze vraag of hij· de toekomstmet vertrouwen
tegemoet ziet, antwoordt hij: "ik heb het werk ~ltijd
met pleziergedaan,. ook nu. In het wegtranspC!~ IS de
kiok met terug te zetten. De wagens gaan sliJten lo
gauw ze bij. Oos: uit de fabriek rijden.
..
.
De 14 miljoenNederlanders· en,' de mI1Joenen bUlten
onze grenzen . • zullen moeten;ete,n. Daaromheen is
transport nodig! .. . . . . . '. ' . . . , ; ;
Ik zie de toekomst normaal tegemoet".

Vrouwenraad Meerkerk
organiseertInfol1llatiemarkt
VREDE OP AARDE .... !
Kerstmis komt eraaoen ~r wordt dus weer gezongen overvrede op aarde.
")Vel'daartrap)k,nietmeer)n",~atromantische gebazel, kijk maar om je heen en hetwordt steeds
.~rge~::,~en,~~tr,eu~~nsw~rdi:g ongeluk" zei Bouterse, laat me niet lachen.

:Vrede,tiJss~n :de:~ensen van een groep dan. We doen tenslotte op ~aast ieder gebied een stal?Je

t~rug. l\:1.e:nsen I~ven wei in groepen, maar naast elkaar en meestal met voor elkaar. H1!at en _~Jd
en:roddel'o",e,rell wee~. Dagelijks maakje mee dat mensen naast hun normale portle verdnet
'~xtra verdriet te verwerkenkrijgen:door de manier. waarop de buit~nwacht omgaat meteen
'amiermans priveleven. Enhaa ~ltij~",lVetendie buite~sta~ndershet naadje van de kous, beter
dan de betrokkenen zelf .... verwonderlijk toch.
. ' '.
..'
noemen. De. men~n
. ,Dan zijn er kleinere groepen,mensen die zich elkaars vrienden .en. kenni
':die je Kerst- en nieuwjaarskaarten stuurt. De mensen dUli opwle Je terugkunt vallen als Je Iderpe
of grote probtemen hebt. Zelfs dat blijkt teveel gevraagd. Alles wat U zegtkan tegen U gebrwkt

st,

,
I
:
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.

I':':':"...

sse"

C~~~~~j'-~e~smetz()rgvtildig:al'diel{'~rsfka8rten
na:die b sttiurt'~fkriJgt. Bijwiekunt U terecht als U
scbande or,erladen aanklopt. Wie doet z'n dem:, wijd,
zegt: "Kom binnen,

I,'·

',"
' .:
beb je bet koud en beb je honger of dorst".
ZOOra vriendscbap geld enlof aanzien kost, moet je met een lantarentje maar zoeken. Als U zo'n
vriendbebt, w~er dan,zuinig op.,Hetist:engr,ote zeldzaamheid.
Eindig ik dan zo somber deze keer? Nee, dat wit ik niet. Ik probeer aUeen dit Kerstfeest een
verwachting te scheppen die naar mijn mening kans heeft van slagen en wereldvrede maakt oak
in 1983 geen kans.

I

bef(j~iden.

o~nen

I'
1l.'II

~fj

~

Het is echter wei de moeite waard om naar dit Kerstfeest toelevend te overwegen of we het
kunnen opbrengen om zelf voor iemand of misschien wei voor een paar mensen een e~hte ~end
te worden. Een vriend die pal staat in voor- en in tegenspoed. In Spanje zeggen ze: "M. tasa IS su
casa, mi diner.e is su dtnere", dat betekent: mijn huis is jouw buis, mijn geld is jouw geld".

I:r:;,

~;.

Ik wens U een heel prettig Kerstreest en een gelukkig en hoopvol ] 983.

~

~d
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Margriel Vansluis,

MEERKERK
Tijdens hel hezoek van de
ComlllisSaris. der,.Koning,in enizijnechtgenote aan
Meer~ez:k ,op 10. jaJ1l1ari~)~83 wordt door de
Vtouwenraad' 'een informatiemarkt georganiseerd met
als :thellia:',;Vroinv eti.<Aktiviteit".
Aan .d~:ze, irlf()r:rtl~tielllarkt ,\V.ordtmeegewerkt door . de
bij ,de . o,uwellraad ,aangesloten verenigingen, te
weten: de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen,

~

~

~~.~.~.~.~.~~.~.~.~,~.~

Cbrist~~ijk~' ,);Ilat,t~land~rr()~w~nb(md,.Ro~ieYrouw
ell,,:Ge,ref()r~e'~r~~,,--yro~~,e~~~prek~grofP.,:'

Daamaast ,de,-~,;8~'~,:·.• wereldwinkel, Uni~ef, Stichting
Woord en'. Daad,y.O;S.-werkgroep,<'Jylindervalidenbond. en de a~~iyit~iten .die door de 'yrouwenraad zelf
ontp100id.,. worden . . o.a. bejaardenwerk, soos, Vrijwillige hulpdieost, Tafeltje dekje.
.'
.
De informatiemarkt wordt gehouden III de Meerplaats. In beidezalen zullen vertegenwoordigsters van
bovel1geppell1de groepen,,'Qij, . hun stand te,. vinden zijn
met' inforinatie,demonstratie en· diaseries van huo
aktiviteiten. Bij div. stands zullen artikelen te koop
aal1ge1?pden\YP!~~q·<) :: .";
De.volksdansgroep van de N.B.P: 'zal enkele malen
optreden, terwij,1 er ook gelegenhei? is om een kopje
koffiete drinke,n: .: ' , ' " ' : '
's Morgens hoopt . mevrouw' . Vrolijk met haar
gezelschap de informatiemarkt te bezoeken.
's Middags van 13.30 - 17.00 Uur is de rnarkt geopend
'
voor belangstellenden.

De:, Vrouwenraad.'.wir door:ri1idde/ :van deze
informatiemarkt een bee/d'geven, vtllll1,e(yrouwen
verenigings- en. vrijwil/igerswerk in Meerkerk
Zij hoopt dat ve/en een kfjkje komen nemen· op 10
jahuaribfj " Vrouw en' Aktiviteit".
R

Stopgemeentelijke
herindeling
AMEIDE -, Wij zijn zeer blij dat na de diverse
artikelen in de Wegwijzer de C.D.A.-bestuurdersvereniging en de c.n.A.-werkgroep gemeentelijke
herindeling het voortouw hebben genomen en nn met
de daad van zich doeu spreken. Wij denken dat onder
de bezielende leiding van Mr. Arie Slob, die het weI en
wee van ooze Alblasserwaard eo de Vijibeerenlanden
zeer ter harte gaat men een goede stapin de richting

zet.
Het is toch te dwaas dat ambtenaren in Den Haag over
de heriiIdeling' beslissen' en men geen voordelen kan
aandragen van reeds heringedeelde gemeenten dat
deze beter en economischer functioneren.
Nogmaals, beste lezers, toon uw interesse voer het te
laat is.
Als de herindeling doorgaat dan zullen onherroepelijk de onroerendgoedbelastingen omhoog gaan,
het contact bestuurdenl bestuurders wordt minder,
afstand tot gemeentehuis zal vele kilometers gaan
bedragen, het particulier initiatief zal sterk verminderen, •de middenstandszaken zullen gaan verpauperen en verdwijnen indien aIleen de kerngemeente
mag uitbreiden.

Laten Rijk en Provincie eerst eens aantonen dat onze
eigen gemeentebestuurders het niet goed doen.
De grootschaligheid, van gemeenten zal funest zijn. En
wij als inwoners zuBen het gelach betalen.
Daarom mogen we blij zijn met het vooruitstrevende
initiatief van de CD.A.-werkgroep.
Laten echter ook de andere partijen zo'n initiatief ter
hand nemen of zoals op de vergadering menig maal
geuit werd laten we dit als CD.A. gezamenlijk met de
andere partijen doen.

RESOLUTIE
De CD.A.-gemeentebestuurders en afdelingsbesturen
van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in
vergadering bijeen op donderdag 9 december 1982 te
Giessenburg,

Stem niet in, met de voorgestelde herindelings-plannen
in de, Alblasserwaard en Vijheerenlanden,' wanneer
niet aan enkele wensen vooraf is voldaan.
Datis het verzOek, neergelgd in een resolutie, die met
luid applaus werd aangenomen op een vergadering
vande CD.A.-bestuurdersvereniging en de C.D;A.Werkgroep gemeentelijke herindeling. Deze vergadering werd gehouden op 9 december j.l. in De Til te
Giessenburg en werd bijzonder druk bezocht. Zo'n 100
gemeentebestuurders en afdelingsbestuurders' waren
bijeen.
Voor de pauze werden 3 korte inleidingen gehouden.
Allereerst door de heer T den Breejen, burgemeester
van Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland, die nader
inging op de maatschappelijke en financiele gevolgen
van gemeentelijke herindeling.
Daarna gaf mr. A. Slob eenverslag van de
standput)ten en activiteiten van de Werkgroep.
En tenslotte ging de heer J.C van Bemmel namens de
Werkgroep in op een mogelijk in te stellen onderzoek
naar het huidige functioneren van met, name kleine
gemeenten.
Besloten ,werd, 'kontakt, te leggen met andere politieke
partijen om te' proberen gezamenlijk een dergelijk
onderzoek op te zetten. En aan het eind van de avond
werd genoemde resolutie aangenomen. Hierin geven
de aanwezigen als oordeel te kennen, dat eerst een
onderzoek moet worden ingesteld naar de voor- en
nadelen van gemeentelijke herindeling.
Zijn gemeenten en hun inwoners gebaat bij een
streeksgewijze gemeentelijke herindeling?
Voor 'de aanwezigen, stond dit allerminst vast.
Vandaar deze indringende oproep aan de CD.A.Tweede Kametfractie, die naar men hoopt door
'
andere partijen wordt overgenomen.

overwegende, dat de onzekerheid omtrent de
gemeentelijke herindeling al reeds veel te lang, heeft
geduurd en een negatieve invloed dreigt te gaan
uitoefenen op de bestuurskracht van de gemeenten,
voorts Qverwegende, dat gedurende de laatste jaren
een brede en" intensieve discussie op gang is gekomen
over de gevolgen en de
voor- en nadelen van
gemeentelijke herindeling,
van oordeel, dat in toenemende mate twijfel is
gegroeid, lOwel bij bewoners als, ambtenaren en
bestuurders, aan het uiteindelijke nut van herindeling
als niet eerst onomstotelijk is' vastgesteld, dat
eventueel nieuw te vonnen gemeenten in enigerlei
opzicht, maar op zijn minst in bestuurlijk en financieel
opzicht, gebaat zijn met ingrijpende herindelings~
voorstellen,
spreken als hun mening uit, dat heL absoluut
noodzakelijk is,' dat alvorens wordt verder gegaan met
de reeds in gang gezette wettelijke procedure, de
Regering eerst volstrekte duidelijkheid dient te
verschaffen, lOals gevraagd in, de CD.A.-motie

Maternan (stnk or. 17100, hoofdstnk VII or. 20),
en verzoeken de CD.A..-Tweede Kamerfractie in geval
de Regering niet aan voornoemde wens, tegemoet
wenst te komen, NIET in te stemmen met de
voorgestelde herindelingsvoorstellen in de regio
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.,
en besluiten, deze motie onder de aandacht te brengeri
van de C.D.A.-Tweede Kamerfractie, alsmede de
C.D.A.-Fractie in Provinciale Staten van Zuid,;,

Holland,

en gaan over tot de orde van de dag.

Giessenburg, 9 december 1982.
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Juwelier - horloger

Harry Mulder
Julianastraat 16, Langerak. tel. 01843 - 1422
Voorstraat 21, Groot-Ammers, tel. 01842 - 1650

Wij.
direktie en
medewerkers
van

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B.V.
HOGEWAARD 1 -

Wij danken u allen voor het genoten vertrouwen
en de prettige kontakten in het afgelopen jaar.
Ook in 1983 houden wij ons beleefd aanbevolen
voor al uw opdrachten.

AMEIDE -

TEL. 01836 - 1544

wensen u prettige feestdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar

Tevens wensen wij u nog toe:

Gezegende Kerstdagen
en in aile opzichten een

Voorspoedig 1983
Namens aile rnedewerkers(sters) van

STREEFKERK
Textiel en Interieurverzorging
Franseslraat 7

Ameide

Ook in het komende jaar
zijn wij weer graag voor u de:
specialisten in machinale en
ambachtelijke houtbewerking

Opheffing notariele
standplaats Meerkerk
MEERKERK Bij Koninktijk Besluil van 12
oktober 1982 is de· notariele standplaats MEERKERK opgeheven, en weI per 1 JANUARI 1983. Mel
ingang van die dag is het notariskantoor aan de
Prinses Marijkeweg 32 Ie Meerkerk geslolen.
De Kamer van T oezieht in het arrondissement
Dordrecht heeft besloten dat het hele archief van alle
akten, reg!sters, kaartsystemen, dossiers en lopende:
zaken. die op . het .kantoor aanwezig zijn, worden
toegevoegd aanhetkantoor van notarisMr. J.RA.
TROMP Ie VIANEN.
Met ingang van 1 januari 1983 liggenal diestukken op
het kantoor van notaris ·Tromp . aan de . Lombardstraat 5 in Vianen. (Deze straat ligt precies tegenover
het stadhuis). Het te1efoonnummer is: 03473-76699.

De openingstijden zijn: 08.30 - 12.30 nur en 13.30 16.30 uur.
Bovendien is er net als in Meerkerk met ingang van I
januari 1983 eeo avondspreekuur op iedere· dinsdag
van 19.30 - 22.00 uur.

Mr. J.H.A, Tromp,
notaris.

ij wensen onze relaties
prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaarl
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Wzlt u het met de feestdagen gemakke/iJk
houden en toch fijn eten ?
Restaurant Brughuis heeft weer deolom
geroemde koude schotels;
Voor de komende feestdagen bieden wij u:

~

~5J

j

,

~

~

~~

i~
~

~

Destaurant
.

~

"Brughuis" Meerkerk, oak .
in 1983 ui.u aandachtwaard !
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Meerkerk - Tol$traat 34 - Tel. 01837 - 1319
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