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UITGAVE: DRUKKERIJ CREZEE, AMEIDE
Wordt gratisverspreid in Ameide, Tienhoven, Langerak, Nieuwpoort, Goudriaan, Noordeloos,
NEGENTIENDE JAARGANG
Hoornaar, Hoogblokland, Meerkerk, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland.
VRIJDAG 16 DECEMBER 1983

Kerst 1983
Lukas 2 1 - 20

Kerstfeest is het feest van zingen. Daar zijn de engelen
mee begonnen in de stille heilige nacht. In de
Kerstnacht 'gaat de lof van God het heelal vervullen. al

In gesprek met •..
oud-roodslid Wim de Leeuw, over het
wei en wee in de Meerkerkse Raad
MEERKERK - Oud-raadslid Wim de Leeuw vrageu
wij om zijn indruk weer te geven over het wei en wee in
de raad van Meerkerk.
Wij kregen het volgende uit hem:
In de no~ember~vergaderingkreeg wethouder van der
Hagen een motie van wantrouwen aan zijn broek.
Ja, weI een motie, maar Diet aan' zijn broek; want de
meerderheid van de raad stemde die motie weg.
Wat vindt u daarvan?
Dit had nooit mogen plaat,svinden. Was het ook
helemaal niet waard. Het ging over de riolering aan de
Broekseweg waarbij fouten door het college zouden
zijn gemaakt. Er zou een brief geschreven" zijn aan de
Grontmij. namens de raad. Oat was niet zo,: de raad
was Diet gehoord, fout, maar is dat een motie waard?
Gezien de kans om uit die bijzondere pot' tot aanleg
van riolering in 1983 nog te komen was vrijwel nihil,
dus volgens mij geen motie waard.
Die motie was voor het gehele college van B&W

is het dan maar voor eea ogenblik. De lof van God
zingt dOOf' de donkere nacht. De herders, die alles
mochten zien en horen, benijden wij wei een beetje.
Wij horen het "Ere zij God" 80ms prachtig in
veelstemmige koorzang, soms ontroerend teer uit
kindermonden - "we hebben er een plaat van" - en
80ms zingen we, het zelf oak weI" het lied tot eer van
God, met anderen mee in de kerk of in de kamer bij de
radio. Maar de herders hebben dan toch maar engelen
horen zingen!
Als dat nueenslOu gebeuren, dat er in de naeht van
ons leven, in de naeht van deze wereld, nu nog eens bij
open-liehte hemel engelenkoren , gingen zingen,
hoorbaar en ziehtbaar? Dat zou een gebeurtenis' zijn!
We lOuden, het meteen "vastleggen" op de fUm en op
de bandreeorder.
Zouden allen, die de boel' telkens 'weer in de ,war sturen
op aarde, de' oorlogszuehtigen en de onruststokers, de
misdadigers en de hebzuehtigen, zouden' wij niet
veranderen tot stille ootmoed en eehte liefde, tot vrede
op aarde?
Maar er zingt geen engelenkoor meer. Hier niet
tenminste. Dat is geweest, lang geleden! Nu zingt
alleen een mensenkoor hier en daar het lied, van Gods
welbehagen.En dat haalt niet bij het engelenkoor. In
elk gevallieht er geen enkele naeht van op!
Toeh kon, het weI eens zijn, dat wij ons grondig
vergissen, als wij- zo denken. Missehien is de Here God
meer verheugd over het "Ere zij God", gelOngen uit
een arrnzalig, maar gelovend mensenhart dan' over het
engelenkoor.
De engelen zijn kneehten van God;, die, bij ,Hem thuis
gebleven zijn. De mensenzijnkinderen van God, maar
die tiepen weg, ver van God, verloren zonen en
doehters werden zij. Zij verleerden het lied van de
glorie van God; omdat' zij aileen maar op 'eigen
grootheid uitzijn.
Dat zit dus niet zo best met dat engelenlied in de
kerstnaeht. Wie zingen de eer van God? Deengelen en
de kinderenzwijgen, zij kennen dit loflied niet. Zij
weten trouwens'niets af vanwat er deze naeht gebeurt.
Zij .slapen.
Bethlehem,het volle mensen-pakhuis, slaapt. Het' hele
rijk van demachtige Augustus slaapt. Ook het Yolk
van God slaapt.

bestemd, maar volgens de gemeentewet kan ee;n
persoon daarvoor aansprakelijk gesteld worden; dat
was de wethouder van Openbare Werken van der
Hagen en dat' nu juist hem dat te beurt, moet vallen
heeft mij d!ep- getroffen, ik heb er geen goed woord voor
over.
Oat heeft Piet van, der Hagen, eenman die dag en
nacht op vele fronten voor iedereen altijd klaar staat,
een man met vele kwaliteiten, met verdiend.
Waar zit het verstand vande fraktie van de P.v.d.A. en
V.V.D. die deze'motie indienden.

MUIlr die jraktks menden loch aDeen geen motie

God geeft in deze nacht Zijn eigen Zoon- aan de wereld,
verloren in schuld. De mensen slapen en er -is geen
sterveling,die het opmerkt, laat staanervan zingt.
Dan breekt God Zelf'de hemel open en Zijn knechten
zingen Zijn lof uit over de velden van Efratha.
De Here' stuurt Zijnkneehten om aan de ongehoorzame kinderen te vertellen, dat er genade en vrede is.
Doordat de Vader, Zijn Zoon uit het Vaderhuis liet
gaan om onze schuld te boeten, zodat verloren
kinderen weer thuis kunnen, komen. Maar om thuis te
kunnen komen, moeten wij die Zoon van God leren
kennen en aanbidden. Hij komt tot ons in de prediking
van het Woord van God; "dat is voor ons de kribbe,
waar dit Kind in ligt".
Wie zich zonder dat Woord buigt (dat zegt: je bent ver
van huis, verloren, omdat je God mist) en zich
gelovend wendt tot de geboren Koning (Hij zegt: je
mag terugkomen), die leert de eerste tonen weer van
het lied tot eer van God.
En als de mens zode lof van God weer leert zingen, dan
is dat een overwinning van Gods genade. Dat is' een
minstens even mooi zingen als van de engelen in de
Kerstnacht.
Engelen hebben maar een keer gezongen, die ene
nacht. Want het is de bedoeling, dat door het geloof in
Christus mensen gaan zingen: "Ere zij God. En vrede
op aarde, vrede tussen God en mens en daarin vrede
van mens tot mens. God heeft in de mens behagen...
Engelenkoren zwijgen. Zie,' God wil het lied horen van
U en van mij. Het \vordt in de stilte geleerd, nog, in het
schuld- belijden, in de overgave van het geloven in
Christus. Want het is Gods bedoeling, dat het lied, dat
eens klonk boven de aarde in een lichf·doorschenen
nacht door engelen; zal' klinken op deze aarde in de
volle dag voor mensen. Kerstfeest repeteert voor die
"uitvoering". Het feest geeft ons een lied uit het hart.
En waar het hart vol ,van is, daarvan gaat onze mond
dan als van zelf zingen:'''O laten wij aanbidden die
Koning".
Van harte- gezegende Kerstdagen toegewenst,

Ds.

w.

Kalkman~

schUld. Ze opereren in hun oppositie-strijd veelal op
I:I:n lijn.

De, liberale inbreng mis ik vele keren. Ze zitten 'op
dezetfde Hjn' als de 'P.v.d.A., proberen daar' een soort
blok mee te vormen, tegen het CD.A. en Gemeentebelangen.
Het liberale volksdeel van Meerkerk zal ze dat met in
dank afnemen.
Jammer, ik heb vroeger fijn met hun kunnen
samenwerken.

.Doch ook wi de monden van CD.A. en Gemeen/£belangen, beb ik wei eens krelen gehoord, die

niet sfeerverbeterend waren.
daarvoor in?
Nee, daar zat allang wat te broeien.
_ Maar wat wil je. als je elke keer op je staart getrapt
Als je regelmatig raadsvergaderingen bijwoont, dan wordt?
kun je dat te, weten komen.'
De raad van Meerkerk is net een hooiberg met broei, Hoe is de inbreng van de beer Smits van de S.G.P. in
deze?
opeens sman de vlammen eruit.
De heer Smits vind ,ik een eerlijk mens, die een goed
pleidooi kan leveren. Heeft in de zaak van der Hagen
Maar datu toch al een groot aantidjaren zo?
Nee, Vroeger in mijn tijd was het, weI eens heet, maar aileen een waarschuwende yinger opgestoken, tegen
het gehele college. Zo hoort dat.
vlammen kwamen er met.

Geqi avoor deze sfeer aDeen de schuld UIln de
P.v.dA. en de V.V.D.?
De Iaatste' tijd, rust op hen volgens mij de, meeste

Hoe ziet. u de rol van de voorzitter- in de Raad?
Ik heb bewondering en medelijden met hem.
Bewondering voor zijn geduld. Hij staat op een

gegeven moment meer dan 30 interupties op een enkel
agendapunt toe. Hoewel hij veel kennis in huis heeft,'
maakt hij ook weI eens een foutje.Maar wie niet?
Maar dat je na ,zo'n jaar als ,voorzitter vande raad van
Meerkerk, nog steeds achter de taCel zit en niet
eronder, daar neem ik graag mijn:petje voor aC, en
daaromheb ik wei eens medelijden met hem.
Als hij lang in Meerkerk b1ijft is hij vroeg grijs.

Ik proej in uw antwoorden een zekere ajkeer van deze
road.
Heb ik ook.
Niet tegen petsonen, maar weI tegen de manier van
hande1en.

Hebt u als oud-raadslid nu nog een boodschap voor
dit college?
De begroting 1984 staat voor de deur. Ik vrees dat er in
de a1gemene beschouwingenweer woorden gesproken
worden op een niveau die het hunne niet is.
Weet weI, de bevo1king van Meerkerk heeft de Raad
a1s haar vertege,nwoordiget daar neer gezet; omhaar
belangenzo goed mogeiijk ten uitvoer te brengen. Dat
kan aileen door,go.ed en konstruktief met elkaar samen
te,werken.
Ik, vraag de' R,aad dan ook uit naam van' zeer 'vele
Meerkerkers:
Doe dat dan ook! Meerkerk'is het,waiud!

Onze heerlijke, bekroonde
pate, keuze uit 4 soorten

afdruk~I!'Jgoet.l?

Herkent u Ameide van 29 nOVCIDl>er 1944. nog?

45
.100 gram

Wij hebben keuze uit:

9

Varkensrollade 'Speciaal'
Filet rollade en
runderrollade
slechts
• 500 gram

~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,tQ

Bekijkt u deze

1

Voor de Kerst bieden wij U:

48

Schnitzels, Oesters, Fricandeau,
Cordon Bleu en Entre Cote

l

Voor een feestelijke Kerstboterham hebben
wij de volgende aanbiedingen:
gekookte ham
ardenner ham
katenfilet
cervelaatworst
filet american

2.30
2.40
2.20
1.80
1.90

per 100 gram

TEVENS UW ADRES VOOR KALKOEN
EN KIP
Wij wensen u allen prettige feestdagen
en een voorspoedig 1984

JOHN VAN BROEKHUlZEN
Molenstraat 41 - Ameide
Telefoon 01836 - 1336

.~
Wij wensen al onze vrienden
en bekenden
fijne Kerstdagen· en een
heel goed 1984
KEES EN JANNY VAN ZESSEN
DORPSSTRAAT 72
LEXMOND
~esh:lUr<:int

,,'tillube ~oel.~ui...

.~
~~.
;" ';'7,;.-.::.
Een smaakvol

,. .-

m,l., 01836 - 1355

Kerstdiner
af 80,- p.p.
En RESERVEER TIJDIGI

Hors d' Oeuvre
Gerooktepalingj rode zalm, garnalen,
loute haring, gevuld ai, pate, rosbief,
gebraden varkensrug en ham met asperges.
biv"zuren.en tomaat.
af 18,- p.p.

Zalmsalade
Van Hans Bronkhorst uit Ameide ontvingen wij bovenstaande jato, gemaakt op 29 november 1944, tijdens een
van de vele bombardementsvluchten naaf Duitsland.
Hans, medewerker van de Landinrichtingsdienst te Utrecht, vertelde ons dat de Stiboka' te Wageningen jato's,
daterend uit deze tijd, van geheel Nederland in bezit heejt.

o

DE SNUFFELTIEK YOOR AL UW YUURWERKI
DORPSPLEIN 3 -

MEERKERK -

TELEFOON 01837 - 1700

Vuurrode zalm met rijk visgarnituur, gevuld ai,
tomaat en diverse zuren.
af 13,50 p.p,

Huzarensalade
met veel vises, 4 soorten luxe vleeswaren,
gevuld ai, tomaat en diverse zuren
af 10,- p.p.
Te bestallen vanaf twae personan.
Geen bezorging: voor bestelling tim
23 december.
Afhalen op beide kerstdagen of op oudejaars::lag tot 16.00 uur 's middags.

II RFASHION
BESlUIT MET
"EINDE" PRUZEN
Morgen is het zover

•
TOPMERKEN TEGEN FANTASTISCHE KORTINGEN I
"Dit is het einde" zal de modebewuste vrouw plezierig verrast
uitroepen. Zoveel moois tegen zulke vriendelijke prijzen. fen weldaad
voor de portemonnee.
Voor van toor fashion mag het jaar best in feeststemming besloten
worden. Het was een zonnig, heerlijk modejaar. Blije gezichten,
prettige kontakten. Nog net op de rand van het oude jaar kan een
aantal c1ienten extra voordelig worden bediend met hoogtepunten uit
83/84. Topmerken zoals Laurel, fscada, Mondi, Cardin, Ara, Lucia,
Basler, Betty Barclay en vele anderen.
. .
Tot zlens...
ALLE Japonnen
75.- kontante korting
ALLE Mantels
100.- kontante korting
ALLE Set Mode (2 delig) 100.- kontante korting
ALLE ~t Mode (3 delig) 150.- kontante korting
ALLE Rokken
50.- kontante korting
ALLE Blouses
25.- kontante korting
ALLEPullovers
30.- kontante korting
ALLE Pantalons
30.- kontante korling
ALLE Jacks
50.- kontante. korting
ALLE Alcantara
300.- kontante kwting
ALLE Bont tot
2000~- kontante korting
geldig tot 3/ december.

•Aileen de kerstkollektie
Wl)wensen U:

is hielYan begrijperyk
uitgezonderd.

Prettige
j

Kerstdagen

en een
edig
1984
po

voors

.'

direklle

van toar
fashion

• Gorinehem: Piazza Cenler. Arketstate

• Leerdam: Kcrkstraat. Ameidc: ~'ran'"'<tmat
• Werkendam: Hoojl'SlraaL. l,l",c1sle;n:
~~k~3g'Ce~'?el;.Mt. Nieuwcl'cin:

~.

B.V. Ameide's
Loodgietersbedrijf

. Gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig
nieuwjaar toegewenst
door

~

Autobedrijf

• Tel. 01836 - 1649 / 01843 - 2498 / 01836 - 1243 '
• 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.

vanZessen ~

. De Zodeslagen 7

-

Ameide

-

Tel. 01836 - 2280

lATERDAG's GESLOTEN

~.

RESTAURATIE
RENOVATIE
NIEUWBOUW
DAKBEDEKKING, LOOD, lINK- EN
KOPERWERK
GASVERWARMINGS-APPARATEN
SANITAIRE ARTIKELEN

Wij,
direktie en
medewerkers
van

TIMMERFABRIEK
VAN VLIET B.V.

Wij wensen uprettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

HOGEWAARD 1 -

Oak in het komende jaar
zijn wij weer graag voar u de:

* Diervoeders
* Kattebakvulling
* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

* Veevoeders in aile soorten

TEL. 01836 - 1544

wensen u prettige feestdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar

Onderstaande artikelen kunnen
wij tegen scherpe prijzen leveren

* Kunstmest voor gazon of tuin
* Waspoeder en anderereinigingsmiddelen
* Gewasbeschermingsmiddelen
* ankruidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastics
* Landbouwzout tegen gladheid

AMEIDE -

specialisten ill machinale en
ambachtelijke houtbewerking

I~
. ~
.', ,,' ~;
..

Bel even,
't is de moeite van
iriformeren waard !

J.v.landWUk
Meerkerk - Gorinchemsestraat 2
Tel. 01837 - 1309.

~

\

I

i~==~~~
.. ~/.
.. ii ERKELENS-LANGERAK
i
i
Broekseweg 3 -

Wij wansen u
prettige Kerstdagen
en aen
voorsp~edig nieuwjaar

Ameide -

Telefoon 1725

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.

Juwelier - horloger

Ook in het nieuwe jaar natuurlijk
weer naar service-buro

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

D. BIKKER

Zouwendijk 123- Meerkerk

_....._-_....._..._-.

-

Tel. 01

7 - 1249

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in het nieuwe
jaar.

Cafe - Restau rant Cafetaria
\d8gen en een
pre"ige K'::~g nieuINj88r
1/00r5"0

't Wapen
van Ameide

Prettige
feestdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar
wensen u:

Telefoon 01836 - 1308

DECEMBER -SALADEMAAND

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

Ook dit jaar hebben wij weer diverse salades, zoals:

Huzarensalade
Zalmsalade

7.- p.p.
9.50 p.p.

**..

SPECIALE AANBIEDING!
Bij aankoop van een salade krijgt u een
Negresco IJstaart van 8,95 voor

..hi'Tevens: Snackschotels v.a.

~ ....Jb,.
~

Fondue
Gourmet

v.a.
v.a.

5. 95

15.- p.p
17.50 p.p.
17.50 p.p.

Kompleet met stel, vless, brood, sausen, rauwkost e.d.
Alles GRATIS thuisbezorgd ook 1e en 2e Kerstdag en
Oud en Nieuw.
le Kerstdag gesloten, Nieuwjaarsdag gesloten.
Oudejaarsavond sluiten wij om 19.00 uur.

.' I

La

•

BOUW- EN AANN.MIJ. VAN VLIET B.V.
Hogewaard 1

ca_."

.ADMINISTRATIEKANTOOR

P.A. VAN ZWEDEN
en
ASSURANTIEKANTOOR

.~

P.A. VAN ZWEDEN B.V.
wensen u prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar

-

Ameide

-

Tel. 01836-1544

Woonhuis Bram van Vliet, Molenstraat 37

-

Teleloon 01836·1609

specialisten in "houtskeletbouw"

Wij wensen u
prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1984
GLASBLAZERIJ

.~

JAAP DE GRAAF
De Zodeslagen 5 -

Tel. 01836 - 1661

-

Ameide

SHOWROOM GEOPEND:
maandag tim vrijdag van 9 - 12 uur v.m.

- boekhouding
-

administratiekantoor

~ tussentijdse overzichten
- belastingaangiften
_. computerverwerking

slagboDm
Coneours van Klaverjaselub 'Ali',
Aanvang: 14,00 uur - Insehrijfgeld 3,-

loonadministratie

- balans

Wif wensen u gezegende Kerstdagen
en een

Oudejaarsdag:

tJoorspoedig nieuwjaar

Coneours om de 'Wapen van Ameide
Bokaal' i.s.m, Kaartelub 'Ali',
Aanvang 14,00 uur - Insehrijfgeld 3,-

Zouwendijk 97, 4231 CC Meerkerk, tel. 01837 - 1718

.--

<
I··

Aannemersbedrijf van straat-, grond- en
rioleringswerken

A.C. de Grootb.v.
Telefoon 01837 - 1557
MEERKERK

BOUW- EN
. TIMMERWERKEN .

LAARZEN

.

<-,

<

K.!o.QMPEN

.

SIERBESLAG
ELECTRA

V-

P" \..IJtJ\~l'l

VERF EN BEHANG

--

ZONWERING

GEREEDSCHAP

.

-

Met "de Vakman" kan je aile kanten op.
Wij wensan een ieder fijne feestdagen en een
in aile opzichten gezond nieuwjaar

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

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

~.~.~.~.~.~.~.~,
:

.. ~~~~~~

,:'

,:

verzorgen van administratie
en
belastingzaken _
administratiekantoor
.,

th. c. j. van doorn
aaksterveld 76
4233 GO ameide

telefoon
(01836) 15 98

wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar.

AUTOMOBIELBEDRIJF

GEBR. VAN TUYL
Zouwendijk 125 - Tel. 01837 - 1412,
Showroom: Toistraat 19 - Tel. 01837 - 1682.
SChowroom: Toistraat 19 - Meerkerk
Garagebedrijf, showroom en spuiterij:
Nieuwe Steeg 48 - Tel. 04188 - 1216 -

Herwijnen

Wij wensen u
prettiga Kerstdagen en veel
voorspoed in het nieuwe jaar

GARAGEHAMOEN
LEKDIJK 25" TEL. .•. 01836-1307- AIv1EIDE

* Me. CORMICK DEALER
* LANDBOUWWERKTUIGEN
* OPEL - CLAAS
Wij

wensen

U

prettige feestdagen en

een

voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

Brood- en Banketbakkerij
AANNEMERSBEDRIJF

J. van DELSEN
. Fra:nsestraat

STREEFKERK B.V.

I

Paramasiebaan 4a

-

Ameide

-

Telefoon 1269 - 1369

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar toegewenst

B.

NIEUWBOUW
VERBOUW·
ONDERHOUD
BOERDERIJBOUW

Ameide.

L A K E R VEL D

Zouwendijk 5 - Tel. 01837 - 1466 - Meerkerk

TABAK· SIGAREN • SIGARETTEN en
ROKERSBENODIGDHEDEN

Wij wensen u goede feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

G. C. Terlouw & In. B.V.
Fruit-,eier- en zuidvruchtenhandel

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

Voor moderne flnenelerlng en eUe verzekerlngen, dOllt u er goed
een 66n ven de onderateende edressen te bellen.

J. van Dieren

Gregoriuslaan 11, Lexmond, telefoon 03474 - 1284. _ _~ _ ~_ _

J. het Lam

_ _ _ _ _ _ _ _ Achthoven 46a, Lexmond, telefoon 01836 - 1230

Wijwensen u prettige Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.

WIJ WENSEN U

Prettige Kerstdagen
EN EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR
VISHANDEL
PETER KORLAAR·
SPAKENBURG
,

Wijmpie'!

Bazeldijk 63- Meerkerk

Tel. 01837 -1888
Wenst aile
clienten, vrienden
en ken-nissen

PRETTIGE

KERST DAGEN

Peter - Marie

Tina,

Voor een goede .

TUlNVREUGD
A. KEPPEL

Wij staan iedere donderdagmorgen
en zaterdagmorgen te Ameide, van
10.00 tot 13.00 uur.

EN EEN
GELUKKIG
NIEUWJAAR

gebruikte auto
met Bovag-garantie, naar

AUTOBEDRIJF

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

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Het levensverhaal van grote,
kleine mensen
Veevoederhandelaar Jan van Zandwijk:

'We zijn gewend om van het
verlies te leven!'
MEERKERK - Diervoeders,kattebakvulling, turf·
maim, tuincompost, kunstmest, reinigingsmiddelen,
bestrijdingsmiddelen,· Iandbollwplastics en veevoeders in aile mateo en soorten; je knot het zo gek .niet
bedenken op het gebied van de boerderij of de heer Jan
van Zandwijk kan het u levereD. Een 'TOTAALpakket voor de boer' Doemt hij het zelf. 'Totaa)', want
aan 'nee' verkopen heeft hij een eOOfme hekel!

enorm belangrijk in dit ·vak'. Van Zandwijk: 'Zaken
doen is een relatie tussen mensen; wanneer het niet
klikt, tussen verkoper, en klant is dat niet bevorderlijk
voor de, samenwerking die nodig is om het boeren~edrijf zovee! mogelijk, van dienst te kunnen zijn. Ik s13
lmmers om de 14 dagen weer opde' stoep'.
Raad en daad
De .steeds terugkerende leveringen aan de klanten
stellen natuurlijk als eerste eis dat het" produkt goed
moet zijn. In overleg met de boer wordt besloten. een
bepaald produkt te gaan leveren. Na verloop van tijd
wordt dan weer gekeken of het produktinderdaad
goed is gebleken.
'Je leeft inderdaad echt mee met de boer. Sainen' ben je
bezig om uit het bedrijf een zo groot, mogelijke
rentabiliteit te halen. Dat betekent ook dat je van aile
moderne ontwikkelingen op de hoogte moet zijn. Je
kunt je niet permiteren om tevreden op je Iouweren te
gaan rusten, want de konkurrenten staan klaar' om de
hoek. Het blijft dus altijd een streven naar verbetering,
zowel in 'het belang van de klant als in het belang .van
m'n eigen bedrijf, aldus van Zandwijk.
Zorgen
Maar ook in deze bedrijfstak steken de lOrgen de kop
!=,p. In EEG-verband is er een enorm overschot aan
melk en om produktie van de melk in te dammen is
men van plan een superheffing te gaan rekenen. Dit
houdt in dat de boer voor de - naar EEG-maatstaven overtoUige melk die hij wil verkopen nog maar I
kwartje krijgt in plaats van 3.·En wat gaat de boer dan
doen? Koeien verkopen? BedrijfsverkIeining? Wat hij
ook besluit, het effect is nooit gunstig voer de
veevoederhandel.
Van Zandwijk denkt in dat geval aan een daling van
zijn omzet; of liever gezegd, een 'geringere stijging'
ervan.

Jan van Zandwijk WOODt uu al weer ruim 22 jaar in
Meerkerk, en ongeveer net zo lang rilnt hij als
zelfstandige zijn veevoederverkoopbedrijf. Ais boerenzoon geboren en getogen in Herwijnen solliciteerde hij na de Middelbare Landbouwschool met
sukses naar een baan bij de Rijkslandbollwvoorlichtingsdienst voer de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden. Hier kreeg hij' de funktie van
administratief medewerker bij de afdeling Meerkerk,
waar hij het tot 1959 uithield. Maar ook toen moest de
overheid korten en de toekomst'als ambtenaar leek
voor de heer van Zandwijk niet al te zeker. 'In
datzelfd,e jaarkreeg ik een tip over een vakature bij het
veevoederbedrijf van de heer Maayen, ook in
Meerkerk. Nu dat lag zeker in mijn interessesfeer en
na wat gesprekken heb ik besloten om de zaak van hem
over te nemen", aldus van Zandwijk.

'Bitwijs'
'Pet I januari 1959 ben ik toen aangenomen. Eerst heb
ik 2 jaar met de heer Maayen samengewerkt, om aan
zijn hand wat 'bitwijs' gemaakt te worden in de
veevoederhandel. In 1961 ben ik definitief in de zaak
getrokken'.
Eigenaar van de gebouwen achter het' woonhuis van de
familie van Zandwijk was toen nog de Handelsvereniging Gouda. Hij zelf begon met een vrachtwagentje en 2 man personeel., De handel toen' verliep
echter' heel wat anders dan nu. De heer van Zandwijk
kan da~r smakelijk over vertellen: 'Vroeger was de
handel In onze branche meer een ruilhandel in natura;
veevoeder (olie- en lijnkoeken voornamelijk) werd
geleverd in ruil voor eieren en kaas. Na verloop van
tijd werd de balans dan weer glad' gemaakt door het
. aanvullen van' het tekort door de boer of door ons, met
geld of met goederen".
Schaalvergroting
Nu, na ruim 20 jaar hard werken is de omzet in
goederen bij de firma van Zandwijk vertienvoudigd.
Er is inmiddels een bulkwagen bijgekomen, maar de
zaak wordt nog steeds met 2 man personeel drijvende
gehouden. Hierbij moet weI het een en ander
aangetekend worden. Van Zandwijk: 'De produktivi':'
teit is de laatste jaren enorm toegenomen. Ging het
vroeger om zoveel stuksvandit en lOveelstuks van
dat, nu worden onze goederen met tonnen tegelijk
geleverd. Dat is onder andere mogelijk geworden door
het bulktransport. Daarnaast moet ik wei zeggen, dat
it<: indit bedrijf niet lOnder de hulp en inzet van m'n
Ultstekende personeel' en van m'n vrOuw kan; als ik 'de
boer op' ben regelt zij aIle bestellingen. Maar ook de
rest van het gezin draagt zijn steentje bij. Ais
zelfstandige is het nu eenmaal geen gegeven dat je elke
dag om 5 uur klaar bent".
Familierelatie
Nadal in 1980 de Handelsvereniging Gouda slople,
kocht de heer van Zandwijk de onroerende,goederen
achter zijn huis. Snel locht, hij naar een nieuwe
producent,' die net als de vorige een goed totaalpakket
kon le.veren. De firma Brokking, uit ',Lopik bleek aan
deze elsen te voldoen en, met hen heeft hij inmiddels
een goederelatie opgebouwd~ Eli goede relaties zijn

.Optimist
Jan van Zandwijk houdt van z'n beroep, dat is
duidelijk. Je zeu haast van een liefhebberij kunnen
spreken. Werken vindt hij een groot voorrecht, zeker
wanneer hij veel met mensen om kan gaan, want dat
~gt hem weI. En, dat die mensen nu toevallig boeren
zijn, vindt hij bijlOnder fijn. 'Boeren zijn hardwerkende, eerlijke mensen met wie het goed
zakendoen is', aldus van Zandwijk.
De 'voortdurend stijgende prijzen van vooral de
veevoederprodukten maken het er voor de boer en
voor van Zandwijk bepaald niet gemakkelijker op.
Wat dat betreft zitten zij in hetzelfde schuitje. Maar
ook hier komt de optimist van Zandwijk weer om de
hoek kijken: 'Ach, we zijn zo langzamerhand weI
gewend om van het verlies te leven', 'verzucht' hij
lachend.

Uitvoeringen muziekver.
.
'Ameide'
AMEID E - Aan het eind van deze maand vinden er
twee uitvoeringen "plaats"van de muziekvereniging
'Ameide'. De eerste uitvoering ·is op dinsdag 27
december in Het Spant.
Deze ,avond geeft de muziekvereniging eersteen
concert met een zeer gevarieerd programma. Er
worden o.a. stukken gespeeld van het klassieke werk
'Boccacio Ouverture' (Suppe) tot het meer moderne
Hootenanny (Walters).
De muzikale leiding vandit concert is in handenvan
dirigent D. van Mourik uit Vianen.
Na afloop van het concert op die avond is er
gelegenheid tot dansen op de gezellige muziek van een
dansorkestje.
De tweede uitvoering is op donderdag 29 december in
Het Verenigingsgebouw.
Hietwordt hetzelfdeconcert door 'de' muziekvereniging gepresenteerd.
Na de pauze kunt u kijken naar. de toneelvereniging 'de
Vriendenkring' uit Woudrichem;'die u 'een liitstekend
toneelstuk zullen tonen.
Wij kunnen u deze beide avonden warm aanbevelen,
tevens kunt u dan misschien een oordeel vellen over
het samenwerkingsverband van de fusievereniging 'en
de eventueIe vorderingen die, het afgelopen jaar zijn
gemaakt.

Wij bakken uw
OLIEBOLLEN
AMEIDE - Op donderdag 29 december a.s. komen
wij bij u langs met heerlijke oliebollen.
Appe!f/JJppen .ijn aIleen op bestelling leverhoar.
De prijs van de" oiiebollen en van de appelflappen
bedraagt: 10 sluks voor J 5,-.
Om eventuele teleurstelling te voorkomen, kunt u' nu
reeds uw bestelling opgeven bij onderstaande
personen:
_
Mevr. de Kruyk-Boogert, Voorstraat 3. Ameide.
leleJoon 1303.
Mevr. van Diermen, Schans 11. Ameide,
leleJoon 1407.
Mevr. 'Lakerveld, 'Lekdijk 37, Tienhoven,
leleJoon 1448.
U kunt tot donderdag 29 december besteIlen.

Wij helpen u/! Helpt U ons??
Namens het aktie-komite van de
Gerej Vrouwenvereniging.

Dierenleed
TIENHOVEN Nu vrijwel aile bewoners van
camping 'De Koekoek' en camping 'De Vrijheid'
Tienhoven gedurende de wintermaanden de rug
toekeren, blijven enkele bewonertjes onverzorgd
achter.
Een aantal katten die zijn komen aanlopen of die door
de campinggasten zijn meegebracht en tijdens de
zomermaanden door hen werden' verzorgd, worden
nu, met hun jongen aan hun lot overgelaten.
De kosten van voeding, castratie of sterilisatie
inentingen, het' overbrengen naar een asiel of het late~
afmaken van de vaak zieke dieren komen nu voor
rekening van de mensen die zich het lot van deze dieren
aantrekken, of voor rekening van dierenarts of asiel.
Laat een ieder die een huisdier neemt toch gqed
beseffen dat hij of zij gedurende het hele leven van het
dier verantwoordelijk is voor het welzijn van het dier.

Instuif
Stichting Klubhuiswerk
Ameide
AMEIDE
Op zalerdagmiddag 24 december
organiseert de Stichting Klubhuiswerk Ameide een
instuif voor iedereen die zelf iets voor dekerst wil
maken.

Deze middag is, bedoeld voor zowel de jeugd als'd.e
volwassenen. Er kan zelfstandig wordengewerkt, of
samen met dochter of zoon. Voor diegene die niet
precies weet hoe of wat te maken zijn er verschillende
voorbeelden uitgewerkt, ioals kerststukjes, kerstnieuwjaarskaarten, kerstkransen, enz.
Het ,klubhuis, Doelakkerweg 63, waar deze 'instuif
zal wordengehouden is open van 13.oouurtot ca.
15.00 uur. De toegang is gratis.

Knotkamp in Hoomaar
HOORNAAR - Voor d~ derde maal organiseert de
werkgroep Natuurbeschermingskampen van de Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' een
knotkamp in Hoornaar.
Op het vertrouwde adres in die plaats kunnen van 2
tIm 5 januari 1984 mensen terecht die zich willen
inzetten voor ,de," natuur. Dit" 'kan bijvoorbeeld
gebeuren door het knotten van wilgen, het afzetten van
elzen en het maaien van riet. Dat het werken in de
natuur gepaard zal gaan met een hoop gezelligheicl
staat weI vast. De deelnemers wordt een bijdrage ter
bestrijding van de onkosten gevraagd.. Deze bijdrage is
f 27,50. Iedereen die wil deelnemen aan het kamp moet
de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
De werkgroep heefteen folder uitgebracht waarin alles
over het, kamp is te vinden. Deze folder is te verkrijgen
bij Oskar '1 Hardl, lelefoon 01843-2064, b.g.g.
010-326994 of eventueeI bij Douwe Tiedema, tel.
010-320115.

UItslag verloting
Drumband Ameide
Ie prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e:prijs:
6e prijs:
7e prijs:
8e prijs:
ge prijs:
We prijs:
lie prijs:

J 300,J 200,J 100,J 50,J 50,J 25,J 25,J 25,J 25,J 25,J 25,-

Lotnummer:
Lotnummer:
Lotnummer
Lotnummer:
Lotnummer:
Lotnummer:
Lotnummer:
Lotnummer:
Lotnummer:
Lotnummer:
Lotnummer:

99
1524
2439
346

2328
536
1031
514
239
1822
1794

8anu
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R«
Sy,n~~ ~ra~o~~jeef20'
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AANTAL

OMSCHRIJVING

PRIllS

ROTJE A - 5 knallen in een pakje
p.pak
A~TRONAUT - 10 ZWARE KNALLEN in een pakje lde enige ECRTE)
p.pak
SUPER ZWARE DONDERKNALLERS (BAZOEKA'S)6 superzware knallers p.pak
RATTLESNAKE BOMBER 60 SHOTS -

p.stuk

2.25

:

p.stuk

0.75

•

BEAUTY DRAAr~ON - geeft op de grand een waaier van vuur
THUNDER BLIKSEMSTRAAL- 11 gekleurde bliksemstralen+sirenes
WONDER VUURPOT - vuurfontein met gekleurde vuurballen
~RACHUTE+2 LICHTKOGELS - vuurstaaf met lichtkogels en
parachute
PARACHUTE+7 LICHTKOGELS - zeer zware vuurstaaf met 1iohtkogelsen paraohute
KNETTERFONTEIN - k1apt op de grand en geeft een vuurboeket
DANCING FLOWER SUPER - gaat vuurspuwend a1 draaiende omhoog
HAPPY LAMP 1 - ECHTE lampion op ware grootte
STERRENREGEN'GROOT - zeer grote vuurpot met liehteffeoten
TUBECOLOUR GIGANT - een 28cm grote vuurpot met. waaiervuur
VUURBAL B - zeer grote'vuurbal die r,oterend opstijgt
LIU YANG CANDLE GROOT - tOem chinese kaars metvuurt>allen
SUPERPLANE -' 1euk v1iegtuigje gevuld met all_tIel vuurwerk
VERZAMELPOT '~zware vuurpot met zi1vervuur en kna1effeot~n
SUPER PARA - bevat 20 vuurparaehutes
TWITTER GLIT~ER SPECIAL - zeer mooie vuurspuwende berg
CHINESE ORIEPOOT ZON- geeft een enorme vuurring
ORIE KLEUREN SPROEIER - ~eeft een driek1eurenfestiva1
NACHTSIRENE - 'deze s'ire geeft een oorverdovend 1awaai
KALEIDESKOOp~- de zwaarste spuiter + 1ichtkogels
BARRAGE ROCKETS - 12 babypijltjes vanuit een afsohietbasls
PIJL C - stijgt op en geeft een goudvuur met knaleffect
COLOUR LAMP PIJL - geeft een goudzilveren lampionuitstra1in
FLAMBERT PIJL - zeer grote pij1 met verschi11ende eff.ecten
SNOWY ROCKET - grote pijl die sneeuweffecten geeft
SIR ROCKET - geeft kleurige ba11en en sirenes
KO~ORAKET - met lichtkogels en sterrenboeket
FIONARAKET - diverse effecten een zeer bont geheel
RUBINRAKET - geeft een zilverstaart en k1eurzwerfsterren
RATLBNAKE BOMBER 90 SHOTS - superzware rits met 90· knall~n
FLAG PARACHUTE - parachute die een v1ag uitwerpt
RISING MOON SUPER - vliegende vuurschotel - stijgt in twee
etappes op
HUILSIRENE + PARACHUTE - mooie parachute+enorme huilsirene
GOUDEN BLOEMEN- geeft een gouden bloemenvuur
WHISTLE SUN - vuurzon die fluit, zeer moo!
BENGAALSE FAKKEL - 30cm brandt rood op
ZIPRAKET -deze' raket geeft een praehtige zi1verataart
METEOR I - Plasticraagzak zeer mooi met 6 DUITSE pij1en
LIBELLE ASSORTIMENT - 5 DUITSE raketten in plastic zak

p.stuk
p.stuk
p.stuk

2.00
3.50
1.00

p.stuk

1.50

p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stUk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stukp~stuk

3.25
0.70
0.45
2.25
5.00
7.00
2.50
2.75
1.75
6.00

•
•
•
•
•
:
•
•
•
•
•
:
•
•
•
•

5.50

•

X
X
X

PAKKET
PAKKET
PAKKET
PAKKET

1
2
3
4

VOOROEELPRIJS
VOOROEELPRIJS
VOORDEELPRIJS
VOORDEELPRI.JS

FL.
FL.
FL.
FL.

p.~tuk

p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.:'stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.atuk
p.stuk
p.atuk
p.zak
p.zak

6.00'
•
2.00
•
4.00
:
6.00
•
8.50
•
1.25
•
1.00
•
1.25
•
5.50:
3.25
•
4.50
•
4.00
•
4.75
•
7.50
•
3.00
•
2.00
•
:
1.50
0.75
:
4.00
•
1.75
•
1.25
•
3.00
•
27.50
•
17.50
:

B ESTEL___NU
' .

••

totaal

25,00
26,00
33,50
37,50

ONS ASSORTIMENT IS NATUURLlJK VEEL ENVEEL GROTER, DAAROM:
BEZOEK DE WINKEL
Levert u deze bon in v06r 21 december dan
kunnen wij het bij u thuisbezorgen,
Naam:
mils de bestelling groter is dan 100,·
Adres:

i

:

•
•
•

ROMAN CANDLE 7 STAR - ,bevat 7 kleurige vuurballen

x

60 Superbommen aan een rits

TOTAAL

0.25
0.75
2.00

••
••
:

..

.

Woonplaats:
Leeftijd:

••
••
•••
•••
•

,

Telefaon:

Betaald:

:
:
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SNUFFELTIEK

Onderstaande adverteerderswensen u een

U bent altijd welkom in

prettrg Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar
"Het Groene Kruis"

Hengelsportvereniging

Afdeling Ameide en Tienhoven

H.S.V.A. - Ameide

IJsklub

Oranjevereniging

Hollandia

'I VERENIGINGSGEBOUW
Ook in het nieuwe jaar stellen wij u onze zalen
graag beschikbaar voor uw vergaderingen,
kursussen, lezingen, recepties, verjaardagen
en andere bijeenkomsten.

"Beatrix"

Accordeonvereniging

Ameide en Tienhoven

"Avanti"

Volleybalvereniging

Fanfarevereniging

A.V.V.A.

UNIE

Ameide

Voetbalvereniging

C. Tukker

AMEIDE

Schoenmakerij

Mede namens ons beheerdersechtpaar den
,Hartog wensen wij u gezegende Kerstdagen en
. een voorspoedig nieuwjaar.

STICHTING VERENIGINGSGEBOUW
AMEIDE/TIENHOVEN

Kortenhoevenseweg 17
LexmOrid

Chr. Muziekverenigir;9

Crescendo

Tel.: 01836 - 1538, b.g.g. 1267.

Het Bestuurder Vereniging
tot instandhouding vande

Pluimvee- en
Konijnenfokkersveren igi n9

Ameidese
Paardenmarkt

"Steeds Hoger"

J. W. Peterse

Vogelvereniging

Drumband

"Ons Genoegen"

"AMEIDE"

Ameide

Goederenvervoer
Molenstraat 25, tel. 01836 - 1227, Anieide

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

GEBR. VAN DIJI(
Fruithandel

TIMMERFABRIEK

GEBR.VAN ES BM
TIMMERWERKEN
RESTAURATIEWERKEN

.Achthoven 68 - Tel.(01836) 1389 • Lexmond
Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

DE JONG's
Levensmiddelen b.v.

Wij wensen u prettige Kerstdagenen veel voorspoed
in het nieuwe jaar.

~ AUTOMO"'' 'D.''.'
~
ElM DE GROOT b.v.

P

wenst u prettige
feestdagen
en een veilig
nieuwjaar

A

tt

,~

. ~BOVAG

wenst u allen, ook namens onze mede'werk(st)ers prettige feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar
Ook in 1984 hopen
wij u met onze

S.R.V.

rijdende winkel weer
van dienstte zijn.

Voor U geen gesjouw
want wij brengen
iedere dag·thui;:owat
U wenst
'

Fa. W. van Woezlk
AMEIDE
Eleklrlsche Smederlj· en Laslnrlchtlng
Haarden, Kachels, Olleslook, Wasmachlnes
Land- en Hooibouwwerkluigen
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

G:WILLEMSE

Nieuwstraat .15
Telefoon 1228, Ameide
Prettig .Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar

'

..

-.-

AUtIJRIJSCHOOL H. VAN STRATEN
Meidoornlaan 16- leI. 01836-1555 - Ameide
Prettige Kersfdageneri voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen U
Prettige feestdagen
en een
voorspoedig
nieuwjaar

DEGROOT'S

technische. bedrijven b.v.
AMEIDE
Molenstraat 10-12, tel. 01836 1262
Wij danken Uvoor het genoten
vertrouwen en hopen ook in het
nieuwe jaar U van dienst te zijn met
de best mogelijke service.

Oak wensen wij U prettigeKerstdagen
en voorspoedig Nieuwjaar

Specialiteiten in

FRUITSCHALEN en FRUITMANDEN

Farri.J.
A. C. de Brulnre'
Prinses Marijkeweg 45 - Meerkerk

01837 - 1858

wens! familie, klanten, vrienden en
bekenden
FIJNE Ki::RSTDAGEN
en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

FIJNE KERSTDAGEN
en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
SCHOENREPARATIEBEDRIJF

J. P. KAASSCHIETER
Voor Meerkerk e.o.:
Tolstraat 27 - Tel. 01837-1697
Meerkerk.

Depot

~hemisch

reinigen.

Tevens verKoop WOLY ONDERHOUDSMIDDELEN

GROOTHANDEL IN FRUIT

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

Gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar
Cafe

DRUKKERIJ • KANTDDRBDEKHANDEL

WELGELEGEN

ADVOKAAT

TIENHOVEN
BART DE LANGE

Tolstraat 33 - 4231 BB Meerkerk - Tel. 01837 -1301

wenst allen

prettige Kerstdagen
en sen vQorspoedig
Nieuwjaar.

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

G.OOSTVEEN
Het Bos 24
MEERKERK
Tel. 01837 - 1474

Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar

BLOEMSIERKUNST

RON KERSBERGEN
J.w.

van puttestraat 2, Ameide; tel. 01836~. 1356

Het juiste adres voor re.lath!geschenken.

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.

E.H.B.O. afd. Meerkerk

.»='~::I'::;':;'~gl,","~i

bungalowparken in vakantielanden in' zuidelijk
Europa, die per trein of vliegtuig kunnen worden
bereikt. Nu. ko"mt. er ,een. uitbreiding hiervan welke
informatie ·geeft over' de .'in Zuid-Eu~opa. gelegen
vakantiebestemmingen die per bus bereikbaar zijn.
U kuntdeze delen ter inzage zien op de bank.
Voor de mensen boven de 50 jaar is er een brochure
met'volledig verzorgde treinreizen in Engeland.
Hotel Plan komt volgend. jaar met een aantal reizen
voorjongeren 'Horizontale Clubvakanties'.
Deze zijn vooral bestemd voor hen die meer dan aileen
een strandvakantie wensen, b.v. meer sport, meer
vertier of meer aktiviteiten.
De busvakanties nemen de laatste jaren erg toe, vooral
doordat het goedkoper is dan met eigen vervoer, .men
meer ziet en' het bovendien erg gezellig is.
De Rent a Tent reizen per vliegtuig naar Frankrijk en
Griekenland komen ook steeds meer in de belangstelling. Men huurt dan een volledig ingerichte tent.
'Om een vakantievolledig te doen slagen-'moet meniets
van te voren over het land lezen, men. moet zich goed
voorbereiden, zich laten adviseren. De' reisadviseurs
moeten achter het verwachtingspatroon vande klant
zien te komen.
Ais men zo te werk gaat dan kan een vakantie bijna
geen teleurstelling bezorgen" aldus de.heer Bongers.
En hij besluit Jachend onsgesprek 'de best. verzorgde
vakanties beginnen toch bij uweigen Rabobank'.

Drie van de vijf winnaars van de Kinder-Sin! Nicolaasaklie die de Ameidese Middensland organiseerde. Dp de
fOlo van links naar rechts Corien 'I Lam, Bazeldijk 19, Meerkerk (2e prijs), Erik Bor, Sluis 171, Ameide (5e prijs)
en Arnout 't Hoog. Liesveldweg 19, Ameide (3e prijs).

De Rabobanken
brengen ook vakanties
op maat!

banken werd gekocht en men daarom een totaalpakket aan diensten wilde aanbieden.
'De klanten hebben dit zeer positief ervaren en waren
hier erg blij mee,. men hoefde nu niet meer naar elders.
Wij kennen onze klanten en kunnen daarom ook beter
adviseren', aldus de heer den Oudsten.

AMEIDE - Met 3000 vestigingen in geheel Nederland
behoren de Rabobanken niet aileen bij de grootste
handelsbanken maar ook tot een van de grootste
reisburo's.
Met een uitgebreid skala van gidsen van de bekende
touroperators, zoals Hotelplan, Neckermann, Holland
International, Arke, de Jong Intratours, Sporthuis
Centrum en Vrij-uit, kunt u aile gewenste reisadviezen
verkrijgen.

Landelijk blijft de verkoop van reizen nu gelijk maar
bij de Rabobanken is nog steeds een stijging van de
verkopen te zien.En vervolgt. de' heer Bongers, gediplomeerd reisadviseur van de Rabo: 'Ook de reizen naar familie in
Canada en Australie nemen erg toe.
Aile plaatselijke Rabobanken kunnen it la minute
informatie verstrekken en ook direkt reserveren voor
zomer-, winter~. en touringcarreizen of boot-, vlieg- en
autoreizen of zo u wilt hotel- en appartementreservering of zelfs .huurvan een caravan'.

In 1970 zijn de Rabobanken met uitbreiding van hun
dienstenpakket al begoimen.
Op onze vraag. aan direkteur J. den Oudsten van de
Rabobank Ameide' en Rabo-reisadviseur Bram
Bongers, waarom de banken in reizen zijn gaan doen,
antwoordde men dat erg veel buitenlands geld al bij de

Met ingang van het nieuwe seizoen zal het uit twee
delen bestaarideToeristiek Informatie-systeem worden uitgebreid. Dit systeemgeeft objektieve informatie over hotels, pensions, appartementen en

Direkteur den Dudslen en de, heer Bongers bij de .reisbalie v,an de Rabobank.

Top landbouwdelegatie nit
Egypte bezocht Tienhoven
TIENHOVEN";';" Ineeo buitengewoonpassende
omgeving werd400r het gezamenlijk exporterend
agrarische bedrijfsleven een landbouwdelegatie uit
Egypte in de Kruyt-Hoeve te Tienhoven ontvailgen.
Ais gastheer trad op het ministerie van Landbouw en
Visserij.
De Egyptenaren willen hun veestapel verbeteren, door
.middel van kunstmatige .inseminatie, ,Nederland heeft
op dit gebied niet aileen' een goede riaamopgebouwd
maar tevens een uniek sameriwerkingsverband tussen
het Ministerie van Landbouw en Visserij, research·instituten en het bedrijfsleven. Het, samenwerkingsverband is er op gericht om zowelbestaande kennis ais
apparatuur op< het K.I.-:-gebied in te zeUen ino.a.
ontwikkelingslanden.
Tijdens de ontmoeting werden van nederlandsezijde
voorstellen gedaan' om tot een' integrale projekt.:.
aanpak te komen., Hierbij zorgt het ministerie Voor het
uitzenden van speciaIisten, de gezamenlijke K.I.
stations (E.T.H.) voor de 'sperma van de stieren,
Philips voor de vloeibare stikstofmachine en
laboratoriuminrichting en Stork en de Melkunie voor
de meIkverwerking en de marketing van de
melkprodukten op de lokale markt. De Egyptenaren
bleken. erg·.onder de indnlk. van de mogelijkheden die
Nederland voornenkan bieden, maar oak van de
bijzondere.: sfeervolle.. ruimte in. de Kruyt-Hoeve'.
Aldus de zegsman van de Nederlandse delegatie. Het is
overigens niet de eerste keer dat het ministerie gebruik
maakt van .dit.. restaurant. Vong jaar werd in
Tienhoven de minister van Landbouw nit India
ontvangen.
Toch iets waar de TienIiovenaren trots op mogen zijn!

.'8rsI18nlllll
Unveiliillilif

Maak uw DIEPVRIES rendabel
Wij··leverenaliesoorten

RUND.-en VARKENSVLEESui(eigen
slachterij
(Voorbouten.achterbouten en halve
varkens).
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaaf

Qnvericial'llQf'

Siagerij A. ZWIJNENBURG
Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - No·ordeloos

Onverslaanbaaf······

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

F.TREUREN

2 x verkJeind

Vergroten, verkleinenerinog,'ns verkleinen ... de nieuwe Toshiba BD-4515,plain paper copier doel 't.', Is een ware,
onverslaanbare kampioen. 018. behalve op 't punt van formaatmogelijkheden, oak nog:ns winna,ar isop devolgende
punten: monitor
control- aulomatische belichling,~ dubbel cassette, "steem~handpaplennvoerrandloze reproduktle aan beide zijden- mh.. loprocessor be,sluring - gewoon
papler - zeit-diagnose systeem,~ uitzonderlijk lage prrJs.

Burg. Sioblaan 36
(industrieterreinj

80-4515 Copier met niogel)jkheden tot verkleinen (2x) en
vergroten.

Handel in:

BD~3701 Copier met een aanlal zelfde pluspunlen als
de BD~4515, achIer zonder mogelijkheden 101

HOUT·QOLFPLATEN

verkleinen of vergroten. Veer wie aan tbpkwaliteil
ep 1/1 lormaat genoeg heel!.

Tel. 01837 -1889

Wij wensen u prettigeKerstdagen en een
.. Voolspbedig Nieuwjaar.

TOSHIBA

Brood- en Banketbakkerij

C. M. PELLIKAAN
JW. van Puttestraat - Ameide
wenst allen prettige Ketstdagen en
voorspoedig NieuwjaaL

Fijne

Gelukkig
••••

Kerstdagen

NieuWjaar

DIRECTIE en PERSONEEl. VAN
TRANSPORTBEDRIJF

A. de Vroome en Zn.

Plieger
Handwerken
Wijwensenu goede Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar.

de Griend 2 - 4 - Ameide - Tel. 01836-1341-1258

wenst alien
prettige Kerstdagenen een
voorspoedig nieuwjaar

Nieuws!raa! 2 - Tel. 01836 - 2051,
b.g.g. 1298. - Ameide.

Onzedank • • •
voor het vertrouwen dat U in ons steJde !
Gaarne zien we U terug in het vOlgende jaar. Dan ook·
hopen wij U weer op een zo prettig en goed mogelijke
manier van dienst te zijn !

Prettige Kerstdagen en
yeel voorspoed in het. nieuwe jaar

•

J. W. VAN PUTTESTRAAT 73
TELEFOON 01836 - 1232, b.g.g. 1614

.

VeiligVerkeer Nederl.lld
AFDELINGMEEAI(;.I!IIKe•o•

wens! alie leden en !oekomstige leden

preUigekerstdagan en gelukkignieuwJaar
..

Tegan inlevering

WAARDE

knJgt

U

dit bedl

Uw salaris of pensioen op een

AABOREI(ENING
gema.kkelijk en vc>ordelig
U kuntop verschillende mahieren.ovl:)r uwgelcLQeschikken:
bij de bank contant geld opnemeni
//
met eenvoudige overschrijvingsformulieren
rekeningen e.d. betalen
de bank opdracht geven vaste bedragen. zoals premie's
.
e.d. automatisch te betalen
electra en water automatisch afschrijven
automatisch maandelijks een bed rag overschrijven naar
de spaarrekening
etc.

**
*
**
*

c

.

OPEN ZO'N RABOREKENING •

klaarterwijl U Wacht
GROOT-AMMERS E.O.
AMEIDE
MEERKERK
HOORNAAR

PRETTIGEKERSTDAGEN EN EEN GEL..UKKIG NIEUWJAARI
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De Rancher
nu voor

~O_

f 895..

Cylinderinhoud
~ Vermogen
~ Bladlengte

~
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~
~

~
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~
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~
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7ineke en Marja

~
~
~
~

ril

~li e\ke semi~
• • - rolessionele motorzaag

Gerrit en Jenny,
Tot ziens

u met

elkaar

In

1984

Kapsa/on

de With
Molenstraat- 5.
Ameide

...... ~~~~~~~

v

~

~

C. 'I LAM
4231 ZB Meerkerk

-

~

~
~
~

VerwarminglTuingereedschap
KeUingzagen, hand- en motormaaiers

!!!otorzaagSpeClalist.

~

1.'<'I.

50 cc
2,3 Kw (3,1 Pk)
38 of 45 em.

'H' HuSQ.va.rna

wensen

shandschoenen

Uw Husqvarna specialisl:

Bazeldijk 19 -

Gelukkig Nieuwjaar

~

.' •••
.•. •. ': ....

~

en een heel

I

Een greep uit de vele Husqvarna voordelen:
• Volledigll automatische keltingrem
• Doeltrellende trillingsdemping
• Laag geluidsniveau
I.tl
• Funktionele vormgeving
1i0fJ Op, • Grootste vermogen bij het laagste
tli/(~l gewicht
• schermer

~

~
~

~

DE VEILIGE EN
BETROUWBARE
MOTORZAAG.

Prettige Feestdagen

Telefoon 01837 - 1810

Wij danken u voor het genoten

~

~

~
l

~
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~

~
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WELEX B.V.
Heicopperweg 38a,
4128 LP Lexmond
Telefoon 03474-1215,
b.g.g. 1479,
Telex40407

Werist u
preUige
Kerstdagen en
een Gelukkig
Nieuwjaar

HOUTHANDEL

DE BRUIN
Bazeldijk 69 - Meerkerk
Telefoon 01837 - 1243
wenst aile clienten,
vrienden en bekenden

preUige Kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar
.. ~~~~ ... -..

5LiJt trU Wgnhanciel
t" 'fORluin.

Wu VER:ZOR~En u.w
kfR5tpa.kkEn dOOR
hd. 'tEhElE La.nd.
VOORa.L Ul..I
DRankEn

Wij wensen u pretllge Kersldagen
en veel voorspoed in hel nieuwe jaar

Informeer eens,
wij hebben ook voor u een
passende bestelwagen.
Nu ook voor bestelwagenverhuur

fJ~~

En

GEschEnkEn.

WIT Wffl5En lA fEn ~EttiSJE KERst
En tEn VOORSPOEdi~ '984.
F~~~~~~~~~~~~~~~

Burg. Sioblaan 1, 4231 AA Meerkerk.
Tel. 01837 - 1315, b.g.g. 1641 of 2325.

,.
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.

PRETTIGE KERSTDAGENI
EN
~
EEN GEZEGEND NIEUWJAAR
~
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TIMMERFABRIEK

'VLIETHOVEN'

..

I

Wij als firma wensen een ieder ook
namens onze medewerkers
. ~

~

Tlendweg 4 - Telefoon 01836 - 1806 - Tlenhoven

,

~ ~

.~

~f

.. ~

esker
eubelen
anufakturen

Eveneens UW
adres voor

SCHAATSEN
SLIJPEN

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

.;

II

Fransestraat 15 • AMEIDE

tel. 01836·1235-1453·1461·1773
~ ".1'
'j:A~l:AJil:AJil:AJil:AJiH:IiJ:Wl:AJimil:AJil:AJil:A~ ii1~~~~~~~~

ADMINISTRATIEKANTOOR

P. JOH. DEN HARTOG B.V.

PEDICURE
"MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Arnelde
Telefoon 01836 - 1595
Voor

ALGEHELE
VOETVERZORGING

Wij wensen al onze
clienlen, vrienden en
bekenden
gezegend Kerstfeesl
en een
voorspoedig nieuwjaar

ASSURANTIE- EN ADVIESBUREAU

Aanmeten van

DEN HARTOG B.V.

STEUNZOLEN

FAM.

Ik wens u allen goede Kerstdagen en een voorspoedig

LEKKERKERKER

nieuwjaar.
Elke woensdagrnorgen zitting

Franseslraat 19, Arnelde
Tel. 01836 - 1213

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS
SPAARBANK
Prlnsengrachl 2 - 4233 EW Arnelde - Telefoon 01836 - 1676

J\,;'

tAJiJ:Wl:AJil:AJiJ:Wl:A'

~~~~~~~~~~~~~..

Wij wensen U prettige feestdagen
en een voorspoedig 1984

.

in Meerkerk in 't Groene Kruis-

gebouw.

Voor al uw

DRANKEN

Kerstbollen, Kerstkleden en Lopers, Engeltjes,
Kaarsen, Kandelaars, Servetringen enz.
Tot en met 24 december

voor de~ornende feestdagen
natuurlijk nMr
.
SLlJTERIJ

25,· KORTINO OP ALLE KLEDINO

,AchterdeHalte'

TOP:

Kleine Kanaaldijk, Meerkerk
Telefoon 01837 - 1414.

. _'0- __.__.

Wegens vakantie is Ridola tussen Kerst en
Nieuwjaar gesloten.
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

RUlM GESORTEERD IN
GESCHENKVERPAKKINGEN

'

l~'~'~'~'~'~'~'~'~'

Wij wensen 1.J prettige feestdagen en· een voorspoedig
nieuwjaar.

Voor alia benodigdl1eden omzelf uw
kerststukje te maken kunt U bij

"

't K.ooitj" e"

terecht, maar ... natuurlijk 66k voor een
steervol, kant en klaar kerststuk.
TEVENS WENSEN WIJ U PRETTIGE
KERSTDAGENEN VEEL VOORSPOED IN
HET NIEUWE JAAR.
Corrie Vallen, J.w.van Puttestraat 77, Arneide, tel. 01836 - 1868

.~/:);Iil:1l~RJ~l:1I~l:l:~l:1I~l:1I~l:1I~l:1I~l:1I~lVF~l:1I
1Vl~l:1I~JVrIil:1l~l:1I~
De Oranjever.

'BEATRIX'
sluithet feestjaar
19838f met u aile
goeds te wensen in
het komende
jaar

Wij wensen u goede
kerstdagen en een
feestelijke
jaarwisseling en een
in aile opzichten
voorspoedig 1984.

,/t ij?£rtuinkt>ltjt"
AMEIDE
Tel. 01836.- 1277

.~l:1I~l:1I~l:1I~/w;

'V'v"'NRl'-vN_~'~'~'~'~'~'~
voor in de disco de

HOVENIERSBEDRIJF

NEON-LOOK

A. DE KRUYK

De Geer 4 -

4233 HX Arneide

-

6~O

Tel. 01836 - 2378

Ook in 1984 voor
aanleg - advies - ontwerp
en onderhoud van
tuinen.
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

SCHOONHEIDSSALON

perstuk

Wij wensen u prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 19&4

Joke Lauret Bastinck

'i

Lek~.~'~'~~'~~~'~

emi
-

.· -r..
..
•·· -_....-·-- -..-

Koninklijk Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameide bv
.
.

Stijve Molen, Noordeloos

wenst U prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar

SPORTVRIE.NDEN OPGELETI
lOOk speciale

META'S SCHOENSHOP

a\lsscboenen .

..

steun- en gemoek aan hUiS~ 01836-2375)
VOO r ouderen

(VOO r

.

.,

I
in

ROM'£lA

pantoffels, veel keus\

I

.

bez

_5

DAtA£S 0,0£\.£1.
'. dancing 01
'\Jeor aerobl~;p voorradig
ballet nu vo

A\.\.£lJ£S
l\tut£N B
g~5
voo r

DAM£S-SC"O£N£N
J\.£R£N BA\.\.£{:~
,,£'-'OfORM .
,

.·'i.':.

\-

.'

is uitgebreid met o.a.
ADIDAS trim- en gymschoenen!
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"rouw en eroep

Rika van· TooT (39)
Maatschappelijk Werkster

-

Intel \!ell Jean \ Xfwlde-C! e::ee
alsof we minder konkreet bezig zijn. We kunnen geen
injektie geven tegen een bepaald iets. We kunnen
aileen maar proberen in overleg met de desbetreffende mensen om iets op te lossen.
Dit kan zijn door individuele gesprekken, gezinsgesprekken of gesprekken met de omringende mensen
erbij (school, werk) maar de clienten maken
uiteindelijk zelf hun keuze en bepalen zelf hun wei'.

Langs welke weg komen de mensen bij jullie binnen?
Dat doet men zelf of men wordt verwezen door de
huisarts" wijkverpleegkundige, leidster van gezins- of
bejaardenhulp, politie; ziekenhuis, psychiatrische.
inriehting, school, pastores, gemeentelijke sociale
diensL
Met eenaantal van deze 'verwijzers', te weten de
huisarts, de wijkverpleegkundige; pastores en de
leidsters gezins- of bejaardenhulp hebben wij eenmaal
in de 2 maanden eenle';;lijns-overleg wat als doel heeft:
Overleggen hoe je iemand het' beste kunt helpen, hoe je
het beste meteen mar elkaar kunt verwijzen. We
kunnen op . deze manier ook met elkaar plaatsgebonden problemen signaJeren.

Moel hel Ihuis echl 'uil de hand lopen' wit men bij
jullie . QQ1l. kunnen kloppen, .oj kan men ook met
kleinere problemen bij juDie terecht?
"Ik kan dan' het beste .e.en overzic~f geven van vragen
die ~urende een jaar' werden .' gesteld.·.·. Veel clienten
kouden we helpen en anderen konden·· we doorverwijzen naar een .'. andere instantie omdat die op dat
betreffende gebied deskundiger. waren~
In eerste instantie Yolgde ik een opleiding tot
gezinsverzorgster en in vond dat een heel leuk heroep.
Het allerfijnste vond ik het om bezig te zijn in
probleemgezinnen. Als bijvoorbeeld de moeder van
een gezin opgenomen wordt in het ziekenhuis· dan is
zo'o gezin uit balans en om dan te proberen het
evenwicht in dat gezin te geven tijdens die periode, dill
vond ik ren van'de meest bevredigende aspekten van
dat werk. Daar wilde ik ook meer mee en door o.a. de
stimulans vandocenten" tijdens dezeopleiding, ben ik
daarna aan de Middelbare Beroeps Opleiding (MBO),
Sociale Akademie te Rotterdam begonnen.

Deze opleiding duurt 3 jaar en houdt in: 3 dagenper
week praktisch werk (stage lopen) en 2 dagen per week
de theoretische vakken volgen. Ik deed mijn. stage als
leidster in het bejaardenhulpwerk. Daar hield ik me
Yoornamelijk bezig met de planning en de verdeling
van helpsters bij bejaarden.
Ais je na de MBO-opleiding meteen doorging naar de
Hogere Beroeps Opleiding, dan kon je het eerste jaar
hiervan overs~aan en dat heb ik dus gedaan.
Ook hier gold: 2 dagen studie en 3 dagen stage. Mijn
stage heb ik gedaan bij de Stichting waar ik nu nog
steeds als bevoegd maatschappelijk werkster in dienst
ben: Diakonale Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening de 'Overwaard'.
'De Overwaard' omvat de gemeentes: Gorinchem,
Hardinxveld, Giessenburg, Schelluinen, Arkel, Kedichern, Spijk, Dalem, Herwijnen, Vuren, HoogBlokland, Noordeloos, Hoornaar, Ameide en Tien~
hoven. Rilea neemt de vijf laatsf genciemde gemeentes
voor haar rekening.

Kon ie altijd op ie opleiding lerugvalkn aJs ie met:
problemen te· maken laijgt waar je ze/j nog nooit mee
Ie maken hebl gehad?
...
Ten eerste krijg je behoorlijk onderricht· in. een aantal
vakken (sociologie, psychologie, methodieken,stipervisie, gesprekstechnieken, filosofie, sociale psychiatrie, gezinstherapie, kreatief spel; kultuurgeschiedenis, godsdienstleer). Bovendien·· werk je met bijvoorbeeld praktische psychologie heel erg aan jezelf. In een
aantal gevallen moet je sterk. zijn om sterk te kunnen
blijven.
Daamaast loop je tijdens je opleiding stage dus als je je
opleiding breindigd heb je al een flinke dosiservaring
opgedaan.
Maar het allerbelangrijkste is dat je .moet proberen, en
dat wordt je ook geleerd, om je in de problemen van de
ander in te leven en als je dat doet, hoH je het niet zelf te
MbOOn meegemaakt.
Het· probleem van de client '. moet serieus genomen
worden want. het is voor hem/ haar een serieus
probleem; je. moet proberen vertrouwen .te, scheppen
en kontakt te krijgen,' begrip te. hebben";
Hoe komI hel dol 'Mautschappe/ijk werk' voor veel
mensen zo'n vaagbegrip is?
"Ik, denk dat dato.a. door oris beroepsgeheirn is. De
mensenyertellen nietgraag dat ze hulp van de
maatsehappelijk werkster hebben want ze houden hun
problemen liever binnenshuis. Bovendien lijkt het

1. Een min of meer duurzame leefgemeenschap:
- 'Wij hebben vaak ruzie. Mogen wijkomen praten?'
- 'Ik lean niet meet praten met mijn partner. Deze
spanning kan ik niet langer verdragen. ,Kunt u mij
helpen?'
- 'Mijn partner wil scheiden, maar ik niet. Kunt u
eens met hem/ haar praten?'
- 'Ikwil graag trouwen, maar mijn' verloofde· wil
geen trouwdatum vaststellen'.
"'---- 'Ik' overweeg eenechtscheiding...Wat moet' ik doen?'
- 'Ik ben het vertrouwen in mijn' partner· kwijt (door
b.v. drank -ontrotlw - schulden maken).'
- 'Ik ben inverwa~hting van mijn vriend en weet niet
wat ik nu moet doen.'
2. Verhouding ouders en opgroeidende kinderen:
- 'Ons kind gedraagt zich vreemd/ wit niet naar
school.'
- 'Kunnen jullie de helpende hand bieden om (na
echtscheiding) een goede bezoekregeling tot stand
te brengen?'
- 'Wij (als school) maken ons zorgen over een
leerling en overwegen de ouders het advies te geven
tot plaatsing in een internaat.'
- 'Wij (als school) vragen jullie de ouders te helpen
bij de opvoeding.'
- 'Wij hebben het gevoel, dat die en die kinderen
thuis mishandeld worden.'
- 'Ik, tiener, krijgt van mijn ouders geen enkele
ruimte om zelfstandig te worden.'
- 'Ik wit op leamers' gaan wonen, maar mag niet van
mijn ouders.'
- 'Ikheb delaatste tijd--steeds ruziemet m'npleegouders.'
3. Werk- en opleidingssituatie:
- 'Geef ons infonnatie over: opleidingen en
cursussen.'
- 'Weten jullie werkvcicir een buitenlander, die slecht
nederlands spreekt.'
- 'Ons kind is net van school gekomen en lean geen
werkkring vinden:
4. Direkte omgeving (familie, maatschappijJ
- 'Ik ben gescheiden en' mijn familie kijkt mij niet
meer aan.'
- 'Ik ben van thuis weggelopen en zit met van
aUes ... .'.
- 'Ik' heb mijn leven opeen bepaalde manier
ingericht, maar ik kom in konflikt met de kerk.'
_. 'Ons .kind, is getrouwd (met een buittmlander) en
wordtmishandeld. Wat kunnen wij daaraan doen?'
- 'Mijn huisarts wit mij geeD methadon verstrekken.
Waar lean ik terecht?'
- 'Wat zijn ode reehten van>.·.'een psyehiatrische
patient?'
- 'Onze buren hebben 's nachts' vaak .ruzie. Kunnen
jullie eens met hen gaan praten;' ,
- 'Ik heb een brief gekregen vaneen instantie. Ik
begrijp er niets van:
5. De materiiile levenssituatie:
- 'Ik ben doormijn partner het huis uitgezet. Waar
moet ik .heen?'

-

'Weten jullie onderdak voor een man, die zwaar
aan de drank is?'
'Wegens huurschuld moeten wij' binnen een week
ons huis uit.'
'Wij willen een eensgezinswoning, want mijri
vrouw is overspannen, geraakt door de herTie in
dezeflat.'
'Wij zijn 'zwervers'~:Wij willen verder,' maar hebben
geen geld.'
'Kunnen jullie helpen .. bij het regelen van
schoolvervoer naar buiten de stad?,
'Weten jullie adressen van rusthuizen?'

6. Huishouding en verzorging:
- 'Mijn vrouw moet worden' opgenomen. Wie zorgt
er dan voor de 'kinderenT
- 'Mijn vrouw is weggelopen en ik kan de
huishouding niet verzorgen, omdat ik moet
werken.'
- 'Mijn ouders moetenop doktersadvies ,naar een
bejaardentehuis. Kunt u daarbij bemiddelenT
7. Strikt persoonlijke pangelegenheden:
- 'Mijn partner is gestorven. Wat moet ik nuT
- 'Ons kindje is' overleden. Wij kunnendat niet
verwerken.'
- 'Ik zou (weer) willen trouwen. Wat is de weg?'
- 'Ik, tiener, ben in konflikt met mezelf en kom daar
niet meer uit (homofilie, pil-gebruik, eigen
indentiteit).'
- 'Mijn .verloving is verbroken. Daarover wil ik
praten.'
"'---- 'Kunnen jullie iemand helpen, die een ernstige
kankeroperatie beeft ondergaanT
- 'Ik ben eenzaam en zie het niet meerzitten."
- 'Kunnen jullie nazorg geven aan een patient, die
binnenkort wordt ontslagen uit een (psychiatrisch)
ziekenhuis/ verpleeghuis?'
8. Diverse aangelegenheden:
- 'Geef ons informatie over adoptie, voogdij en
curatele.'
- 'Weten jullie vakantie-adressen voor gehandi;.
capten?'
- 'Ik heb een kamer te huur. Weten jullie iemand
hiervoor?'
- 'Ik heb gebruikte kleding over. Weten jullie iemand
ervoorT
--:- 'Willen jullie op een bijeenkomst ietsvertellen over
het'maatschappelijk werkT
De .tijden.·· worden 'vool' ·iedereen. ·moeiJijker. Minder
inkomen,' werklooshe.idein. .Merk ie dat?
Jazeker.. Door de economische' achteruitgang dieht
zich meer en meer een maatschappelijke crisis aan.
Vooral de financiele problemen worden schrijnend.
Het alcoholgebruik neemt toe.
Door de grote. werkloosheid voelen we vooral vanuit
de jongeren een doelloosheid die een enorme
depressiviteit met zich meebrengt.
De jeugd is ook moeilijk in staat om voor zichzelf een
doel tecreeren en daar kunnen we hen aileen maar mee
helpen, door zichzelf te leren helpen.
De weekenden draaien wij mee als dienstdoend
teamli4 .en tijdens de weekenden worden we via de
politie, van Gorinchem vaker dan vroeger opgeroepen
voor crisis-situaties.

Wit je onze lezers langs deze weg een nieuwjaarsgroet
geven?
1983 is bijna ten einde.
1984 staat voor de deur.
Ik wens aIle mensen die met hun zorgen en problemen,
aan een' oplossing willen' gaan werken, of er al aan
werken, veel wijsheiden liefde toe~
Dan zeg' ik met hen: 'Echte hoop. is', niet je ogen
dichtknijpen en afwachten, maar aall' iets durven
beginnen en geloven dat het kans van slagen heeff.
Goede kerstdagen en een hoopvol 1984 toegewenst.
Rika van Toor.

Kursus

ze)fverzorging
JqkeLauret organiseert op veler verzoek een
., k:ursus, zelfverzorging (huidverzorging,. make. np e.d.).
De kursus wordt gegeven op de dinsdagen 1724 'en 3ljanuari 1984,'5 morgens van 9.15 uur
tot ±10.45 uur.
De prijs is f 30,- p.p., incl.i,offie en materiaal.

Voor opgave en in!orrnatiekunt· u bellen,
no zessen, naar Joke .Lauret, l£kdijk 42,
Ameide. tel. 01836 - 1937.
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LET OP 8Choenen

,
voor fabrieksprijzen.
Schoenen
, rkt in'Ameide ,
d opdema
Nieuwpoort.
ledere zater ag
Meerkerk en
'in Lexmond,
"dagmOrgen
speciale prijzen\
Nu ook elke v~~l
met natuurhlk zeer
SCHOENHANDEL

J. t Kemm~~~n
04167 - 75006
1 Kaatsheuve

A. van Noorts_tr_a.a. . .

KERST-ROLLADES,

handgeknoopt en heerlijk gekruid, 'grootvlees', dat betekent vaak een
niet zo bekende braadwijze.
Vraag er gerust naar wanneer we onze tips in
de drukte zouden vergeten.

Groente- en fruithandel

HOOYDONK'
BREDA

EEN VARKENS FllET-lAPJE
GEVUlD METEEN HEERLlJKE
VRUCHTEN·RAGOUT VAN O.A.
ABRIKOZEN EN
BOERENJONGENS

KERST MEDAWON per 100 gram f 2,30

steeds de la
..
zuidvrucht agste pnJzen VOor
en - groente - frUit

BEZO EK ONZE STAND

Om het u wat gemakkelijker te maken hebben we
een heerlijke kerstsoep ontwikkeld.

Cr~.mesoeP75

Noel

·per liter:

f 5.

Natuurlijk hebben we alles in huis voor een
geslaagde fondue- engourmet-partij.
Barbeque-vlees voor in de open haard.
Diverse soorten pate's, o.a.
peperpate, champignonpate, tuinkruidenpate,
knoflookpate, ananaspate. '
Keulse potjes pate, per stuk f 6,75.
Salades en sauzen.
Hartige hapjes, als voorafje of tussendoor,
gevulde stokbroodjes, Rouleaux, saucijzenschijven, saucijzenkransen.

ONS VlEESWARENMEUBEl L1GT WEER BOORDEVOl
'KERST-VERS' BROODBElEG VAN GEGRllDE HAM EN
ARDENNERHAM TOT AAN EEN GOED STUK
lEVERWORSTI

KEURSLAGER

Simon.. Muilwijk
Dam 9 - Ameide - Tel. 01836-1395

KERSTAANBIEOING
Diverse

250 gram

KerstkransjeS
100% Roomboter KerstkranS
uibandjeS ., en'
Diverse T
voor vlijmscherpe prlJz .

~Snoepparadiis'
EilE ZATERDAGMORGEN
VOOr de

bate,..

KAASSOORTEN

. HElSPANl

tid

Pa.r~mllsieba;m17-

Ameide .. Tel. 01836 .. 1557
6.g.g. 2042 (A.O. v.d. Grijn)

lexrnondbv
transporten

aile transporten met open-en gesloten
vrachtauto's door geheel de benelux,
palletvervoer , verhuizingen en opslag
ambachtsweg 6

4128LC lexmond I tel. 03474-1330

prettige Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

tangs deze weg wil ikeen ieder dankzeggen voor de
hartelijkheiden het medeleven tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis te Utrecht en bij mijn thuiskomst.
Ik wens u, ook namens mijn man, prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.
MEVR. E.M. STREEFKERK - SMITS

* ook voor

bruHoften en
partii en
grote en kleine
gezelschappen, .
diverse .
'
accommodatles

* evenernenten
* sportha\
* gezemge bar .

I

Het beheerdersechtpaar v.d. Grijn en het
Stichtingsbestuur wensen u. prettige feestdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.

Amelde, december 1983
Prinsengrachl 5.

.. ~~~~~~~~~

META'S

SCHOENSHOP
wenst aile
clienten, vrienden
en kennissen een
prettige Kerst en
een voorspoedig

1984

Wij wensen u
fijne
feestdagen
en veel
vo6rspoed
in het
nieuwe jaar

Strayers b.V.

GROTE KORTINGEN
op bankslellen, kinderwagens, kinderledikanljes,
lienerslaapkamers, kaaskaslen, bergmeubels, vitrage,
overgordijnen, meubelstoffen enz.

J. HAMERLING
Dorpsslraat 73 .. 81 Lexmond
Telefoon 03474 - 1275, b.g.g. 1375

NIEUWE ZENDING
kostuums, jassen, kolberts, pantalons, ook grote maten.
Overhemden, dassen, sokken, handsch6enen, brettels
en werkkleding.
G,N.

Wij wensen u prettige Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar .•...
"~~~»~~~~~~~~~~~~1w.'
~~
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WIJ WENSEN U

cAssurantiekantoor
~
1m
R.HJvan Schaik

..
EN EEN

•
II ~~~~~:~~i:re~~:,·
_

Kerkstraat 16, 4126 RS Hei- en Boeicop
Telefoon 03454 - 1751
PostblJs 114, 4130 EC Vianen
Prettige Kerstdagen. en e e n _ :
gelukkig NieuwJaar

gelukkig cnieuwjaar

Op LPG rijden, maar dan wei van ('len topmerk.
RENZO LANDI, 8utogas apparatuur.
Over de voordelen van LPG-rijden willen wij niet
ingaan, dat isal voldoende bekend. . .
Wij bouweninstallaties van dit merk vakkundig in.
Vraag vrijblijvend inlichtingen bij

ERKEND LPG
INBOUWSTATION·
AUTOMOBIELBEDRIJF

A..Z•.JDERVEL.D

Lakerveld12 -14;41281.J L.limond
Telefoon03.474 - 1459.

Maandag 2 januari zijn wij gesloten.
~,

Wij en ook al onze

rlalt

':Dyk'" ,;:

~.
'.

PRETTIGE KERSTDAGEN EN
EEN VOORSPOEDIG 1984

LUXE BROOD- en
-

~

BANKETBAKKERIJ;

medewerkers(sters)
BEMIDDELING IN ONROERENDE GOEDEREN

"

wensen u
prettige Kerstdagen en een
in aile opzichten voorspoedig Nieuwjaar.

A. Bloemendal(dipl
De Schans-14

4233 GG Amelde
Teleloon 01836-1691

mak 0/9)

m=========

~w

Bouw-enAannemingsmij van Vliet B.V., Ameide

Hogewaard 1 - Postbus 2 - Ameide - Telefoon 01836-1544

In plan Hogewaard te TienhovenlAmeide
Hebben wij te koop

2e serie van 8 woningen
en

4 woningen type 2 onder 1 kap met garage
en ruime achtertuin op het zuiden.
Indeling: Beg. grond met hal, w.c., woonkamer en keuken. Verdieping met 3 slaapkamers en
badkamer met 2e toilet. Hobby-zelder op de 2e verdieping.

Bouwvolume:
.
woning met berging 331 m 3
woning met garage en berging 380 m 3

Enkele bijzonderheden van de w6ningen zoals wij die bouwen.
Dubbeldikke isolatie (25% of meer besparing op stookkosten)
Beter geluidsisolatie tussen de woningen onderling (stille woning)
Korte bouwtijd (minder rente-verlies)
Droge en schone bouwmethode.
Kwalitatief uitstekend (alles netjes glad en strak)
All-in prijzen (dus geen tegenvallers achteraf)

NIEUW
VOOR
DE
REGIO
Dealerschap
van unieke
Canon
elektronische
schrijfmachines.

VHAAG
DEMONSTHATIE.

M.a.w.: Met HoutSkeletBouw "beter wonen voor (minder van) jla goede geld!"

Koopsommen: Middenwoningen vanaf 118.600,- v.o.n.
Type 2 onder 1 kap met garage vanaf 145.000,- v.o.n.
Prijzen zijn exel. kosten C.A.1. systeem.
Bezichtiging van soortgelijke, reeds eerder gebouwde woningen is vrijblijvend mollelijk.
VOOR DOKUMENTATIE EN NADERE INLICHTINGEN

UZULT
VEHSTELD
STAAN
VAN DE
MOGELlJKHEDEN!

Wij wensen u tevens goede Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar

[M]
••11

MAKELAAR-TAXATEUR IN
ONROERENDE GOEDEREN
OUD-ALBLAS 01849·1566

LidNVM

. ACCOUNTANTSKANTOOR

A. VAN DEN DOOl - FOTOHANDEl

Nic. de Kruijk

Gorcumslastraat 21 - MEEf'lKERK
Tel. 01837-1463

BROEKSEWEG 4, AMEIDE
Tel. 01836 - 1362

Wenst U prettige Kerstdagen Ian een
Voorspoedig Nieuwjaar

,. Prettige Kerstdagen
, en een voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u allen prettige
feestdagen endanken u voor het
vertrouwen dat ons geschonken is.
Wij zullen proberen u in 1984
dezelfde service te geven als in
1983.

1984 - 30 JAAR

HET HUiS MET DE KLOK
G.J. v.d. Viles
Gorinchemsestraat 6 - Tel. 01837 - 1424
4231 BH Meerkerk

PRESTO PRINT DEALER
PASFOTO'S DIRECT KLAAR

Het bestuur en leden van de

E.H.B.O. Afdeling Ameide en Tienhoven
wenst iedere ingezetene een
voorspoedig nieuwjaar toe

Bart en Jo Bart'nf
Anke en Theo
wensen u prettige Kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Telefoon 01837 - 1434 -

Meerkerk

gaarne
tot uw
dienst.
Voor aile
kantoorbenodigdheden
kantoormachines
kantoorsystemen
kantoormeubilair
.' drukwerken
reklame en
ontwerpen

~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~

Wij danken u allen voor het genoten vertrouwen en de prettige
kontakten in het afgelopen jaar.
Ook in 1984 houden wij ons beleefd aanbevolen voor al uw
opdrachten.
Tevens wensen wij u nog toe:

GEZEGENDE KERSTDAGEN .
en in aile opzichten een

VOORSPOEDIG 1984
In verband met de jaarlijkse inventarisatie, vanaf heden op

ALLE KONFEKTIE 10 TOT 5IJOAJ KORTING!

streefkerk bv

TEXTIEL· EN INTERIEURVERZORGING
Franseslraal7

Wij wensen u in aile opzichten
goede Kerstdagen en een
vQorspoedig 1984

-

AMEIDE, -

Telefoon 01836 - 1212

CrezeeReldame
DAM 6, 4233 EB AMEIDE

I

TElEFOON 01836 - 1229
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:Restaurant
B h'·

ru0Q

li10Q.

Meerkerk - Tolstraat 34. _ Tel. 01837 _ 1319

\WI u he! met de feestdagen g€1mkkeJijk
houden en tach fijn eten ?
Restaurant Brughuis he<1t weer de a10m
geroemde koude schotels.
Voor de komende feestdagen bieden wij u:
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Direktie en medewerkers
van Restaurant ,,Brughuis" Danken u:
voor het overweldigende
vertrouwen in het
ajgelopen jaar.

Wensen u:
veel geluk, voorspoed en

g~e g~zondheid in het
meuwe )aar.

~ "Brughuis" Meerkerk, ook in 1984 uw aaodacht waard!

en bieden u:
ook in het nieuwe jaar
onze diensten aa~ ':let
de bekende kwalltelt
tegen betaalbare prijzen.

~

~
~
~
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Goede !eestdagen,
veel winter- en zomercaravonplezier
en·de aUerbeste wensen
voor 1984

~~ VANDERHAGEN CARAVANS -~~
Nijverheidsstraat2, postbus 40, 4230 BA Meerkerk
Tel. 01837 - 20M

PIANO en ORGELHANDEL KROPFF & In.

In- en.yerkoop piano's en" orgels
Nieuwe en gebruikteinstrumenten
Reparaties
Stemmen
Bij ems nog ruime keuzein
geb(_ piano's met 5 jaar garantie
-Inruilen financiering mogelijk
- Levering en onderhoud door heel Nederland
Na telefonische afspraak ook 's avonds
Kastanjelaan 14 Ie Lexmond. Tel. 03474-1755-1942

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

Voor eenbeeld- en
geluidsrijke Kerst

PHILIPS 22 CS 3040/00Z
KLEURENTELEVISIE
56 em/110° as, HiBri beeldbuis.
Aangepast voar VCR~wwergave.
Aangepast voor VCR-weergave.
Druktoets voar 12 voorkeuz8zenders.
7 W muziekvermogen

PHILIPS FI31 HI-FI-RACKSYSTEEM
Tuner met FM, MG en LG. Versterker,-2 x: 25 W lEG.
DUbbing. Loudness. Aansluitingen voor 4 boxen.
Platenspeler, semi·automatisch. Frontbediening.
.,
Element GP 330 ELM.' Servogestuurd cassettedeck voor metal,
1475,chroom en ferro. FSX-kop, Softtouch bediening. Timer toets.
Audiorack met glazen deur.
Geadviseerde boxen: F 9246.

~~~:~::~:aak1945,_

165ft
.",_

1295.-

ERRES STEREO
SYSTEEM ST 2183
Halfautomatische platenspeier. Tunerversterker
(2x18 W.) encassettedeck
inmeubel,met afdekplaat
voor 'speler-ruimte.
Inklusief bbxen.
Adviesprijs

~~o,-

o

PHILIPS CT 2016/20S
ORAA6BARE KLEURENTELEVISIE
42' cm/90° in line as, HiBri beeld~
buis. Aangepast voor VGR-weergave.
12voorkeurzenders. 3 W niuziekver~
mogen. Afneembare dubbele' tele~
scoopantenne. 1375,.

975.-

Afm. hxbxd
35x51x41
cm.

119ft
. '.'

.,._

,--Ie
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Tevens uw adres voor al uw
_glas-, behang- en schilderwerk.
Tijdens de wintermaanden ontvangt U f 50,premie per man per dag voor uw behang- en
binnenschilderwerk.
Aanvragen worden door ons verzorgd,
WIJ, EN ONZE MEDEWERKERS WENSEN U
PRETTIGE
. van behang
KERSTDAGEN EN
levering rtwaren
VEEL
glas en ve
VOORSPOED IN HET
NIEUWE JAAR

J.L. den Hartog
GLAS-, SCHILDERS~ EN BEHANGERSBEDRIJF
AMEIDE - ZOUWENDIJK 39 - TEL. 01836 - 1508

SUPER
STUll

il

F 120
M
BACKSYSTE£

2x20 Watt recei.....er

tinier met Ftv'-,
midden- en lange
golf.·au,·omatisChe
SemI
platenspeler.
cassettedecK

geschil<.t voo~ en
metal, chro o
1erro tape.

II'
II
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ERRES RS 202603
KLEURENTELEVISIE
51 em/gOo in line as, HiBri beeld-buis.

Aangepast voor VCR-weergave.
Drukto.ets-zenderkeuze voor12 voor:keuzezenders. 'Aansluitingen: hoofdtelefoon en aan/uit schakelaar.

Brutopriis
1385,-

. 1575,;,

1295.-

1049:-

N.PEK&ZN.
AAKSTERVELD 2 - Ameide
TEL 01836- 1271

,
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EXTRA KOOPAVONDEN:

22 en 23 DECEMBER

,

'-',"'"

",

•

EXCLUSIEVE DAMESKLEDING
"

,
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Gorinchemsestraat 35-36 - Meerkerk - Tel. 01837 - 2455

~

,

'Aile klnderkledlng

'Truien blouses, jackS enz. (behalve broeken)

25°/0, KORTING

=;=b~~~ken

,. 45.-

Wrangler, Loil1, Ball, Wallys, Clark, Uslop, Dennis

Parka lassen

In bleu en groen

NERGENS GOEDKOPERI

99.-

sDij:~~b~:eken

32:

DiverS8"Modebroeken

'200/0 KORTINII

iiiiiiii

Haren

,"

'.' ,,'

,

TerlenkaPantalons
varia! maal 46 - 58
v.a.

65.-

0

,Heren Trulen Dames Trulen
"Blouses, IfGEP.lJSD . .
- "

'>,,''',': :._, "
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Aile klnderkledlna

Truien, blouses, jacks enz. (behalve broeken)

25% KOHTING
Bontgevoerde

Kinder-SDiikeriacks
BOdywarmers

25% KOHTING
Rlbbroeken45 _ Parka lassen
SDllkerbroeken v.a. . • NERGENS GOEDKOPERI .

In bleu en groen

Wrangler, Lois, Ball, Wallys, Clark, Ustop, Dennis

99.-

Diverse Modebroeken

20% KOHTING
Rib- en
3·2
50
SDllkerbroeken.
•
Heren Truleo Dames Trulen
Blouses lfl£'I\JSD
Kinder

Heren

Terlenka Pantalons
vanaf maat 46 - 58
v.a.

85.-

gued en gO~d,eOph~I. ___
Gorinchemsestraat 35 - Meerkerk

Deopru;m;ngbeg;nt14julii ••.••••

.

goedleo

HOGE KWALITEIT - RUIME SORTERING
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