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Dominee

BOU11Ul

vertrekt naar Pakistan

De grote oversteek
AMEIDE - Hitte, armoede, uitgestrektheid, Islam,
bergen, Zia VI Haq; de natte. geboortegrond van· het
platte .Friesland wordt ingeruild voor het woestijnklimaat van Pakistan. Een stap terug in de ogen van
velen; een sprong voorwaarts volgens' de familie
Bouma zelf. Want ook -daar zijn Christenen, ook daar
is een helpende hand nodig. Dominee Bouma wil zo'n
helpende hand zijn. Hij en zijn vrouw zijn er klaar
voor.
Het verhaal aan de vooravond van de grote oversteek.

'Kamp'n'
Ais jongen van een jaar of zestien kwarri hij. van. de
H.B.S. la, en wat moet je dan gaa ll do'en. Aftjn;
rekenen kon hij, dat weI. Dus een baan als assistentaccountant gezocht; en gevonden.
Langzaam groeide er iets in het hoofd en in het hart
van de jonge Cees Bouma. Theologie wilde hij gaan
studeren, dat leek hem wei wat. Enzo- kon het

gebeuren dat hij in 1970 student werd in Kampen aan
de Theologische Hogeschool, waar hij zijn studie
theologie voltooide. Als hoofdvak koos hij daarna
Missiologie (zending), als specialisatie Islam en als
bijvak Arabisch. Jaren van intensieve studie volgden.
Totdat hij in 1978 in kontakt kwam met de zending
van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij was
precies de man die zij zochten: een dominee met kennis
van de Islam en het Arabisch, afgestudeerd in de
Missiologie.
Ghandi
Want wat was het geval?" Er bleek een vakature te
komen aan het Henry Martyn instituut in India. Een
Islamoloogzou zeer welkom zijn.

In 1980 kreeg hij officieel zijn benoeming.Het
wachten was nu aIleen nog opeen visum ,voor India,
waar 80 procent van de .bevolking Hindoe' is. De
Christenen vormen er tezamen met de Islamieten een
kleine minderheid, voor' wie het niet altijd' even
gemakkelijk is om tegen de meerderheid 'op te
boksen'. Vandaar ook het instituut, om het
voortbestaan van de Christelijke gemeenten daar. te
waarborgen.
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Zie de achterpagina vaar VEEL VOORDEEL ! !

Voorbereidingen voor het vertrek naar het land van
Ghandi werden getroffen. Zo werd onder andere een
opleiding gevolgd in het Zendingshuis te Oegstgeest en
zelfs.een·maand in Engeland (Birmingham).
Teleurstelling
In 1982 werd domineeBouma verbonden aan de
Gereformeerde Kerk van de gemeente Huizen. Deze
kerk moest gaan fungerenals uitzendende gemeente.
Dit houdt onder andere in dat er een regelmatige
correspondentie wordt onderhouden tussen de kerk en
de uitgezondene.
Maar helaas, .in april van dat jaar kwani de eerste
teleurstelling: het visum voor India werd geweigerd.
Al snel werd er een nieuwe aanvraag ingediend. Maar
omdat zo'n procedure nogal wat tijd kost, besioot
dominee Bouma in de tussentijd toch wat te gaan
doen. In overleg met de Gerefonneerde Kerken bood
hij zijn diensten middels een advertentie aan in al wat
langer vakante plaatsen. Ameide was een van de
gegadigden, waarop hij vanaf september 1982
hulpdienst verrichtte in de Gereformeerde Kerk
aldaar. Dit 'kontrakt' met de kerk kon per maand
worden opgezegd; dominee Bouma was te allen tijde
klaar voor vertrek ....
Koerswijziging
Maar zijn wens werd nog niet vervuld.Eind 1982
kwam er nog een plaats vrij in Azie, nu echter in
Pakistan. Omdat inhoudelijk dit werk niet zo veel
verschilde met de taak in India leek het dezending
verstandig om ook hierBouma's dienstenvoor te
vragen. Begin 1983 aanvaardde hij zijn benoeming aan
het Christelijk studiecentrum in Rawalpindi, vlakbij
de hoofdstad Islamabad. Moeht zijn visumaanvraag
voor India voor de tweede keer op niets uitlopen dan
had hij altijd Pakistan nogaehter de hand.
Dit bleek al soeI een goede gedachte. In april van het
vorig jaar wetd ook de tweede' visumaanvraag voor
India geweigerd. Vanaf dat moment werd de koers
definitief gewijzigd: Pakistan:, doemde op aan de
horizon. Een december' werd dit visum wei verstrekt.
Ameide had inmiddels ook weer een eigen predikant,
dus de voorbereidingen voar het vertrek konden
eindelijk· echt beginnen.
Doe)
Wat bezielt" dominee Bouma eige.ttlijk om met vrouw
en kinderen naar het verre Azie tec'vertrekken?
Domioee Bouma: 'In de eerste' plaats ga ik naar
Pakistan om de Christenen daar te helpen hun eigen
indentiteit te bewaren~ Ten twee<le ga ik me daar
bezighouden met de verhouding tussen Christenen en
Moslims. In Pakistan is,98 procent van de bevolking
Islamiet, dus dat lijkt geen overbodige zaak'.
Mevrouw Bouma voegt daar nog aan toe: 'Ik denk dat
ook de ervaring die je opdoet in die zo heel andere
samenleving erg veIfrissend is voor je visie op het
leven. Daar heb je later zeker nog wat aan. Daarnaast
is het erg belangrijk om. de godsdienst van de IsI~m

eens van binnenuit te gaan bekijken. Pas dan kun je er
echt wat van begrijpen en dat is nuttig omdat we er hier
in Nederland steeds meer mee te maken krijgen'.
Christus ~ Mohammed
Dominee Bouma gaat dus niet naar Pakistan om te
evangeliseren, niet om zending te bedrijven. Naarzijn
overtuiging is een Islamiet een oprecht gelovige en dat
verdient respect. Dit betekent echter niet dat hij de
discussie met de Moslims uit de, weg zal gaan,
integendeel. Daar hecht hijjuist erg veel waarde aan.
Elke Christen wil graag getuigen van zijn rijkdom in
Christus. Hierbij komt dat in de visie van dominee
Bouma het Christendom en· de Islam in. principe niet
eens zo ver van elkaar afstaan. Grootste gemene .deler
is het respect voor God.
Over het grote verschilpunt zegt hij het volgende: 'De
Christen erkent Jezus Christus als de Zaligmaker, de
verIosser van zonden. De moslim ziet Mohammed als
een belangrijk profeet, niet minder maar zeker ook

Kampeerboeren bijten van
zicb af
MEERKERK
De Stichting Vrije Recreatie,
waarbij een kleine duizend kampeerboeren zijn
aangesloten, bijt in haar Informatieblad Oink van zich
af.

Vooral de Recron (organisatie van Recreatie-Onder·
nemers) moet het daarin ontgelden. Het is de S.V.R.
namelijk in het verkeerde keelgat geschoten dat de
Reeron de aktiviteiten van de kampeerboeren
bestempelt als 'oneerlijke concurrentie'.
Volgens de S.V.R. is het met drie procent verminderde
bezoek aan Recron-campings een logisch gevolg van
de ontoelaatbare hoge tarieven die daar worden
berekend. Bijna triomfantelijk meldt de S.V.R. dat die
drie procent in 1983 een rustig en vooral betaalbaar
plekje hebben gevonden op de mini-campings van de
bij deze Stichting aangesloten kampeerboeren.
Voor wat betreft de kritiek op de tarieven van. de
Recron weet de S.V.R. zich geruggesteund door
organisaties al5 de A.N.W.B. en Konsumenten
Kontakt, die in diverse publikaties eveneens ageren
tegen de hoge tarieven op de overvolIe Nederlandse
campings.
De S.V.R. besluit haar artikel met het bekende
gezegde: 'het is geen kwestie van gelijk hebben, maar
van gelijk krijgen' en staaft dit met verwijzing naar het
aantal overnachtingen op S.V.R. mini-campings, dat
in 1983 circa 145.000 bedroeg, hetgeen ten opzichte
van 1982 een stijging betekent van bijna veertig
procent!
Recordjaarvoor S.V.R.
De Stichting Vrije Recreatie heeft. het afgelopen
kampeerseizoen weer een record aantal kampeerders
op haar mini-campings geherbergd.
Gaf het seizoen 1982 reeds een record te zien (het
aantal overnachtingen bedroeg toen 105.000, een
verdubbeling l.o.v. 1981), begin 1983 waren de
verwachtingen weer hoog gespannen en rekende men
op verdere stijging. Nu hetkampeerseizoen 1983 is
afgesloten blijken de stoutste verwachtingen te zijn
overtroffen: circa 145.000 mensen brachten hun
vakantie door op een mini-eamping of boerderij van
de S.Y.R.
Een, voor de S.V.R. verheugend gevolg hiervan is, dat
ook het donateursbestand in dit jaar met ruim
vijfduizend is gegroeid. Ongetwijfeld zal de nog steeds
voortdurenden recessie ook in 1984 een stijging te zien
geven van het aantal mensen dat hun vakantieplekje
dichter bij huisen op een betaalbare camping gaat
zoeken.
Bij de S.V.R. staan· momenteel lO'n acht- a negenhonderd deelnemers (mini-campiIigs) geregistreerd,
alsmede een honderdtal agrariers, die zomethuisjes of
caravans verhuren Of gastvrijheid verlenen op de
boerderij.
Gezien de toenemende belangstelling voor het
kamperen bij de boer bestaat evenwel grote kans, dat
zelfs dit aanta1 voor 1984 ontoereikend zal zijn.

niet meer dan dat. (Jezus is in hun ogen ook een groot
profeet geweest). Vergeving van lOnden is voor hen
een zaak van God aIleen, lOnder ook maar enige
bemiddeling. Het woord Moslim betekent dan ook
'overgave', overgave aan God'.
Leren
De familie Bouma is van plan lO'n 5 a· 6. jaar in
Pakistan te blijven. In die tijd hoopt dominee Bouma
de·Christenen daar een hart onder de riem te stekenen
tebemoedigen; want ook dat behoort tot zijn taken. Er
is dringend behoefte aan een kenner op het gebied van
de Islam en dominee Bouma hoopt aan die behoefte te
kunnen voldoen. 'Niet omdat ik pretendeer deskundig
te zijn', zegt hij bescheiden, 'maar ik heb in ieder geval
_.
de eerste schreden op dit terrein gezet'.
Maandag 23 januari om 20.00 uur wordt in de
Sionkerk te Ameide afscheid genomen· van de familie
Bouma.

In Huizen wordt op lOndag 12 februari de
uitzenddienst gehouden; 14 februari stapt het gezin het
vliegtuig in. Over twee jaar hopen zij met verIof terug
naar Nederland te komen. Waarschijnlijk veel ervaringen rijker; hopenlijk hebben zij dan al veel
geleerd.
Ze willen leren van mensen, die veel minder dan wij in
het rnaterieIe denken; van mensen die nog steeds
belangrijker vinden w[e je bent dan wat je hebt.
'Want als je aIleen maar ergens naar toe gaat om te
onderwijzen" zo besluit dominee Bouma, 'dan kun je
wat mij betreft beter niet gaan; wij gaan in ieder geval
om zelf ook iets te leren'.

Reeds enkele malen is gewezen op het feit dat een
groot deel van de vrijwilligers die deelneemt aan het
projekt na korte of langere tijd weer een betaalde baan
krijgt. Wat betreft de vaste kern is het percentage
ongeveer 75%. Kennelijk staat degene die deelneemt
aan cen vrijwilligersprojekt· meer in de picture dan
degene die dat niet doel.
Zo maakt de eerste blijkbaar meer kans op werk.

Overigens is het natuurlijk ook niet lo dat deelname
aan het projekt automatisch beteketit dat betaald werk
in het verschiet ligt.
Het projekt gaat door. Doordat ook in december drie
mensen werk hebben gevonden, zijn er weer
mogelijkheden om te gaan deelnemen aan het projekl.

75-jarig Schlldersbedrijf in
Meerkerk beeft nieuwe
eigenaar

En besluit de heer Kindt ons gesprek: 'gelukkig kan ik
al het personeel aanhouden, ik heb er alle vertrouwen
in, ik ken de streek en hoop me in Meerkerk te kunnen
bewijzen en het vertrouwen te winnen'.

MEERKERK - Schildersbedrijf v.d. Eik (v.h. B. den
Ottelander) is met ingang van 1 januari 1.1.
overgenomen door de heer O.A. Kindt uit Papen·
dreeht.
Deze 4O-jarige ondernemer heeft ook een schilders·
bedrijf in Papendrecht. Dit sehildersbedrijf werkt veel
voor grote bedrijven zoals Kok Beheer, de gemeente
Papendrecht en een landelijk Pensioenfonds, dus
aileen groot schilderwerk.
'Het is juist het feit dat dit schildersbedrijf in Meerkerk
aantrekkelijk voor me is, niet aIleen vanwege de
goede orderportefeuille, maar ook wegens de
uitstekende outillage.
Natuurlijk blijf ik ook het bedrijf in Papendrecht
houden, maar het' hoofdbedrijf en de administratie
komt en is nu in Meerkerk. Het bedrijf in Papendrecht
wordt nu het filiaal', aldus de heer Kindt.
De heer Kindt is erg blij dat de heer den Ottelander
hem volledig in wil werken; hem aIle ste1.in toegezegd
heeft en wat hij vooral erg belangrijk vindt een
adviserende rol blijft spelen.
Want een klantenzaak lOals in Meerkerk is veel
gekompliceerder. Deheer Kindt is in tegenstelling tot
v.d. Eikeen technisch man, die zelf ook meewerkt en
zijn aktiviteiten graag wi! uitbreiden.
Daarom .wilde· v.d. Eik, toen. hij hoorde.. dat den
Ottelander gebruik van de V.U.T. ging maken; zijn
bedrijf in Meerkerk verkopen. Want den. Ottelander,
de laatste·4 . jaar:. in· naam bedrijfsleider, leidde het
bedrijfof het nog steeds van hernzelf was.

De S. V. R. noteert dan ook graag nieuwe deelnemers:
het adres voor nadere inlichtingen is: S. V. R.,
Broekseweg 77, 423/ VD Meerkerk. teleJoon 0/837/5/6.

VrijwiUigersprojekt
NIEUWPOORT - Het projekt natuur- en landschapsbeheer is gered,en niet aileen dat.
De gemeeilten· Groot-Ammers, .Langerak en Nieuw~
poort. zoeken mogelijkheden. om het projekt, in nauwe
samenwerking met·. omliggende gemeenten, uit te
breide.!I. Daarnaast ligt het in de bedoeling· met die
gemeenten ook nieuwe aktiviteiten van de grond te
tillen.

Ds. Cees Bouma hoopt zelf in eenkorte dienst voor te
gaan.
Daama is er gelegenheid persoonlijk ·afscheid van hem
en zijn vrouw te nemen.
ledereen is deze avond vanzelfsprekend welkom.

De gaande en komende ondernemer.

Nadere informatie kunt u kr{jgen bU de projektkoordinator. Telefoon: 01843 - 1538 of 1200 toeste! 29.

B. den Ottelander, de man die op 16-jarige leeftijd
schildersknecht werd bij zijn voorganger de Zwart en
op 26-jarige leeftijd het van hem overnam, heeft een
hardwerkend leven achter zich.
De 62-jarige Bas den Ottelander, zeer vitaal,
welbespraakt en nog voorzien van een kop met zwart
haar, heeft altijd aIles aangepakt en had een zeer groot
bedrijf.
Toen hij de autospuiterij nog bezatwerkten er totaal
circa 20 mensen. Toen hij zeker wist dat zijn lOon het
bedrijf niet zou overnemen is hij enigszins gaail
afbouwen· en heeft toen de 20. jaar bestaande
autospuiterij verkochl. Heeft zich naast het klantenwerk ook gericht op kontraktwerk bij overheidsinstellingen.
Den Ottelander vervolgt: "daar heb ik nooit spijt van
gehad.Ik was eigenlijk toen ik in 1979 de zaak aan v.d.
Eik verkocht, nog nooit los van de zaak. Ik bleef de
verantwoordelijkheid. houden.
Nu ik vandeV,U.T.-regeling gebruik maak is
piaktisch aile :zorg van· me af.
Ik heb een leven va!J. hard werken achter de rug; Ik
heb wat bereikt eIiik. kijk met tevredenheid terug. Nu
ga ik; hoop ik, van mijn rust genieten en eens .lekker
vissen.
Ook m'n hobby kunstschilderen pak ik weer op'.
Bas den Ottelander· is altijd zeer aktief in de politiek
geweest en ondanks alles gaat hem dit alles nog zeer ter
harte.
We dachten: nu hij toch veel vrije tijd krijgt!
Wie weet!

,

· ,Jouter. _~ 1

Inllernatlo~uue
SEf- EN KOMBINATIE
MODE
Elegante damesmode in rokken, blouses,
panta/ons, pullovers, etc.

Perfekt op elkaar afgestemd van 0.0.
Laurel, Ara, PietTe Cardin, Escado,
Mandi en Bleyle. De gehele kollektie met
kortingen txm 25 tot 50% AFGEPRIJSD VOOR

ROKKEN
Sportieve en geklede modellen, verfljnde
dessins, praktisch en gemakkelijk te

kombineren. Nonnale prijs 119,* tim 298,AFGEPRIJSD VOOR:

PANTALONS

Een grate kollektie in gekleed sportieue.

belijning. \!lotte mode voor lage prijzen.
Van 99,· tim 198,·
AFGEPRIJSD VOOR:

JAPONNEN
Van vooraanstaande merken die garant
staan voor kwaliteit, geraffineerde belijning
en petfekte pasjarm!
Nonnale prijs 169,· tim 549,·
AFGEPRIJSD VOOR:

BLAZERS & JACKS
Sportieve mode voor de modebewuste urouw.
In uele dessins en modellen. Van 149 tim 298,AFGEPRIJSD VOOR:

•
TOD1\JrERKEN
~ l.Y.l.

Fijne modieuze mantels, heerlijk
kom/artabel, uitzonderlijk van kwoliteit.
Van Gilbret, Basler, Ravens, Erie enz.
In semi·klassieke type" en jong 0.0.
college. Normale prijs 198,- tim 998.AFGEPRIJSD VOOR:

Arapoti
Een HolkuuJse Boer in Brazill/! vertelt
AMEIDE - Velen van onze [ezers zuBen zich
herinneren dat in 1960 een 40-tal Hollandse boeren
met hun gezinnen

naarBi'azili~

em;greerden.

Een van hen was Floor Bos uit de Zouwendijk. Hun
boerderij stand toen ·op de plaats
w. Renes woont.

WOOF

nu de famiNe

Daar Bos in de redactie zit van hun Hollands weekblad
en men zijn schrijverstalent claar waardeerde is het
idee ontstaan het leven in de kolonie Arapotie te
beschrijven.

Een deze dagen ontvingen wij van Bos zijn boek.
Hij vertelt in een 38 korte verhalen over het, leven in de
kolonie Arapoti.
Zijn zoon Peter met zijn vrouw hebben het hoek met
zeer veel maoie tekeningen verlucht.

Deen
Elgersma
Goossen
v. d. Goot
Goudkamp
Hagen
de Jonge
Hoogerheide
deJong
Jongsma
v. Kempen
Kok
Leffers
Kool
Koopman
v. Noort
Loman
Noordegraaf
Pot
Oostenbroek
v. d. Pol
RaalTlakers
de Schipper
Salomons
Snepvanger
Tange
Sibma
Verburg
Voorsluis
Wolters
Zomer
Deze 40 families vormen, momenteel, B2 gezinnen met in totaal 371 personen, behalve de
jongeren die een gezin gesticht hebben in de andere kolonies of elders in Brazili;;.
In deafgelopen 23 jaar werden er 169 kinderen geboren. Er stierven 4 kleine kinderen, 2
jonge mensen en 7 pioniers.
AI schrijvende en gegevens verzamelende is
het ondertussen al weer half juli geworden. Er
is hard gewerkt, de tarwe zit er weer in, en dat
is maar goOO oak, want we kunnen momenteel
weer eens niet op het land komen tengevolge
van de regen. Ja, het jaer 19B3 zou wei eens als
een rampjaar voor Zuid-Brazilie de geschiedenis
kunnen ingaan. Hele stOOen liggen onder water,
er zijn al tientallen doden en honderdduizeilden daklozen (je zou het kunnen vergelijken
met de overstroming van 1953 in Nederland).
En ook voor de kolonie dreigt 1983 een
rampjaar te worden: de bonenoogst is al voor
80% mislukt, de mais is zeer slecht, en ookhier
doet de economische wereldrecessie zich voe·
len. De machines, die de asfaltweg door de kolonie moeten aanleggen, staan werkloos, drui·
pend langs de weg, en aile vervoer wordt door
de modder gestagneerd.
De heuvels, in het begin van dit verhaal getooid ais een bruid, zijn nu omhangen met
grauwe regenwolken, als een rouwstola.

Brazilie, het land van de contrasten, het land
van Iicht en donker, het kent zo weinig scheme·
ring, het is tegelijkertijd een lach en een traan.
Hiermee zullen wij dan ook maar verder
gaan, en dit boek te besluiten met een slagzin
uit de eerste jaren: "Emigreren is ontberen en

de natuur trotseren!"
Het boekdat circa 100 pagina's (groot formaat) telt
bevat 38 korte verhalen.
Wij overwegen dit boek te herdrukken indien er
yoldoende belangstelling voor zou bestaan.
Men kan het exemplaar bij Boekhandel Crezee
inzage zien.

De prijs zal I 29,50 bedragen.
Indien u dit boek wilt bezien vut dan onderstaande
bon in.

Inleveren of opzenden noar Crezee Ameide b.v.
Dam 6 ·4233 EB A meide.

Naam:

-'-_ _

Straat:

_

p/aals:

_

wenst bij verschijnen te ontvangen . . .. ex.
Een HoOandse boer in Brazilii} veTte/t.

Arapot~

door Fl. Bos.
Tegen de prijs van I 29,50.

Handt.ekening:

In het voorwoord schrijft Floor Bos:

Dit boek draag ik op aan mijn vrouw die met
mij en onze zes kleine kinderen de moed had
om naar Arapotl' te emigreren, een onbekend
en onzeker bestaan tegemoet.
Ik ben haar daar dankbaar voor, want hier·
door was het mogelijk, de geschiedenis van de
Kolonie Arapotl' in Brazilie daadwerkelijk mee
te maken.
Vervolgens wil ik mijn lOon Peter en zijn
vrouw Coby hartelijk dankzeggen voor hun
onschatbare medewerking bij het samenstellen
en illustreren van mijn boek.
Tot slot is een wooed ~an dank op zijn plaats
aan Dr. ir. H. Meyer en zijn vrouw voor hun
hulp en raad bij het tot standkomen van dit
boek, want ik ben daarbij we>! tot de conclusie
gekomen dat er tussen een koe melken en een
boek schrijven een diepe sloot ligt, waarin je,
zonder een goeie polsstok, gemakkelijk kopje
onder gaat.
de schrijver

o

stofommanteling in velenatuurgetrouwe houtmo·

Een groot
aantal
leukespelletjes
uit oma's tijd.
Een uitgave die
elke oma aan

haar
kleinkinderen
Vervolgens citeren wij uit de laatste pagina van het
boek:

Maar wie wonen er in de kolonie?
Welke families hebben haar gemaakt? Vit hoeveel Hollandse gezinnen bestaat ze? Hoeveel
kinderen zijn er in die 23 jaar geboren? Hoeveel
zijn er gestorven?
Hieronder voigt een lijst van de families die
in de kolonie wonen, in alfabetische volgorde:
Aantjes
Alberts
v. Arragon
Berendse
Boelman
Borg
Bosch
Bronkhorst
Davidse

Deuren &deultcoziinen
nooit meer verven!

In welke staat uw cude deiuren oak zijn, zij worden
blijvend mooi, in €len dag doorde PORTAS kunst-

6

cadeau ZQU
willen doen.-

teT

tieven en effen kleuren. Naar keuze als vlakke deur,
stijldeur of glasdeur. Ook Yoordeurrenovatie!
Door de jaren heen heett PORTAS zijn kwaliteit bewezen. Vraag nadere informatie! 52 Deuren naar
keuze. Van eiken tot mahonie.

Uw oude keuken mooier
dan ooit tevoren!
Begint uw keuken eroud uitte zien?

Snel en YQordelig maakt PORTAS
uw keuken weer als nieuw, door het
vervangen hetoude keukenfront door
nieuwe PORTAS-deurtjes met verwisselbare panel en. 24- Verschillende
uitvoeringen naar keuze.ln natuurgetrouwe houtniotieven, b. v. naturel/rustiek eiken, mahonie etc. Het bijplaatsen van elementen is moge-

Iijk. Vraag nadere info;matiet

_

t~~J

PORTIl\.~ Wij vernieuwen deuren en keukens

-

Meer dan 450 PORTASNakbedrijven In 10 Europese landen.

BEL MET 01846/ 2377
PORTAS • Vakbedrijf

F.H. KAMSTEEG B.V.
Kon. Wilhelminalaan 102.3372 AG Boven-Hardinxveld

B

AANNEMERSBEDRIJF

Gebr. Bot b.Y.
Burg. Sloblaan 32a - 4631 AB MeerkerkTelefoon 01837 - 1334

bouwt woningen
in
Meerkerk
Leerbroek
Nieuwland

Uwwoning
'a

I

f1 05.000.-

een eigen woning?
inc!. grond en B.T.w.?

r-------

I DATKAN!
Wilt u inlichtingen?
bel gerust voor vrijblijvende
inlichtingen ons bedrijf

Korte toelichting
hardhouten kozijnen
herfstkleurige pannen
ge'isoleerde vloeren, muren en
dakplaten
eigen grond
vrij op naam
inc!. centrale verwarming
inc!. ge'isoleerd glas (beg, grond)

U wilt zelf meewerken?
Ook dat kan:
grond- en straatwerk
binnenschilderwerk
aftimmerwerk

architectenbureau rg rg
Postbus 10

4230 BA Meerkerk

tel. 01837 - 2572

Meerkerkse Starsisters
eerste bij KRO-playback
MEERKERK
De Meerkerkse·· Starsisters .zijn
samen met Bernadette op de eerste plaats geeindigd bij
de KRO- mini playback show. De drie nog jonge
zangeressen behaalden tijdens de playbackwedstrijd in
Meerkerk, die deze lOmer was georganiseerd door het
jeugd· en jongerenkomite, een eervolle tweede plaats
in de leeftijdskategorie tot en met tien jaar.
Oak tijdens het optreden voor de· televisie zong het
Meerkerkse gezelschap op zeer enthousiaste wijze de
wereldberoemde nummers van de legendarische
Adrew Sisters. Voldoende reden vaar de drie
juryleden, Leontien Ceulemans, Tany Eyk en Hans
van Willigenburg, om het Meerkerkse trio samen met
Bernadette de meeste punten toe te kennen.
Vooral het spontane optreden van de Starsisters viel in
goede aarde bij de jury. Ook Benny Huisman, de
presentator van KRO's playbackshow, was zeer
enthousiastover het optreden.
Andere kinderen die meededen aan de mini
playbackshow, imiteerden artiesten en groepen als
Annie; Doe Maar, Vulcana, Shakin' Stevens, de
Minipops en de Dolly Dots.
'Het werken met kinderen is eigenlijk veel leuker dan
met volwassenen', verzuchtte Nico Hiltrop, de
regisseur van het televisieprogramma, na afloop.
Het idee voor een jeugdeditie van de normale playback
show komt volgens de regisseur eenvoudigweg voort
uit de overvloedige stapel aanvragen van kinderen. Na
een voorselektie werden acht personen of groepen
uitgenodigd .voor een televisie~optreden .. Bijzonder
gelukkig waren de Meerkerkse Sheila, Debby en
Natasja van der' Kraats, toen zij van de KRO te horen
kregen, dat zij naar de televisie-studio mochten komen
voor deelname.
Bij de prijsuitreiking na afloop ontving het talenvolle
imitatie-trio een fraaie herinneringsbeker.

lnitiatief-groep werklozen
AMEIDE - Ook in Ameide en Tienhoven zijn er een
groot aantal mensen, die als gevolg van de huidige
economische situatie, zonder werk zitten.
Bij een kleine initiatief~groep is daardoor de gedachte
ontstaan dat er misschien behoefte is aan een
kontaktmogelijkheid voor. allen die in dezelfde positie
verkeren van het zitten zonder werk.
Om de belangstelling daarvoor eens te bekijken zal er
voorlopig gedurende een week of zes op elke woensdag
van 9.30 tot 12.00 uur 's-morgens in het gebouw van de
Stichting Clubhuiswerk gelegenheid zijn om elkaar te
ontmoeten.
Deze stichting heeft haar clubhuis, De Hobbit,
daarvoor beschikbaar' gesteld. Welke aktiviteiten of
bezigheden er gezocht zullen worden staat·. nog niet
vast, dat kunnen de deelnemers zelf uitmaken.
Om een idee te geven. Er kan b.v. aan modelbouw
gedaan worden en het timmeren van dingen voor thuis
is mogelijk. Ook kan er gesproken worden, over de
situatie waarin men verkeert, waarbij dan bijv.
eens mensen van de gemeente, het arbeidsbureau, de
bedrijfsverenigingen uitgenodigd kunnen worden.
Ook het leggen van een kaartje, koffie drinken of
zomaar eens binnenlopen om wat te praten moet
mogelijk zijn.
Voorlopig zal een week of zes bekeken worden of er
belangstelling is. Voelt u wat voor. het idee of hebt u
zelf andere ideeen, loop dan in .die zes weken eens
binnen. Ais er geen. belangstelling blijkt· te zijn zal het
initiatief na afloop van de zes weken beelndigd
worden. De eerste woensdag zal op 18 januari a.s.
gehouden worden.

Reiinie Noordeloos
NOORDELOOS
Op 19 meia.s. wordt in
Noordeloos de reunie voor oud-inwoners gehouden,':
Dit evenement wordt nu voor de derde keer in' deze
gemeente gehouden envindtplaats om de vijf jaar.
Via opgeven van adressen van uzelf of van familieleden levert u een uitnodiging op om dit enorme leuke
festijn mee te maken. Het meest indrukwekkende is
weI het bijpraten met oud-inwoners die u in tijden niet
heeft gezien, hiervoor wordt veel tijd ingeruimd.
De Verenigings raad verheugt zich er nu al op om
velen te kunnen begroeten.
Gepoogd zal worden een 'trein' te laten rijden om het
dorp weer eens te laten zien.
Burgemeester Schakel houdt een welkomsttoespraak
zaals de vorige keren.

ALBLASSERWAARD I VIJFHEERENLANDEN
Samenwerkende Landbouworganisaties van Holl mij. van
Landbouw - C.B.T.B.
Op zaterdag, 17 maart a.s. zal er in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden door genoemdeorganisaties
en de Bedrijfsvoorlichting een zogenaamde

OPEN DAG
worden gehouden.
Iedereen die in het· agrarisehe leven gelnteresseerd is zal dan op 9,in vol bedrijf zijnde, boerderijen een,
kijkje koonen gaan nemen.
Deze 9 bedrijven zijn groepsgewijs gelegen, en weI 3 in Giessenburg, 3 in Streefkerk en 3 rond
Schoonrewoerd.
In het voorjaar voora} is er extra veel jong leven te bewonderen en zijn de dieren nog 00 sta!.
In voorgaande Open Dagen was er zowel van boeren als burgers een erg goede belangstelIing om eens rond
te kijken en" hetverruimd' de inzichten in deze zo belangrijke bedrijfstak: de melkveehouderij.
Op eeniater tijdstip worden nadere informaties verstrekt over de adressen van de opengestelde bedrijven.

De OPEN DAG duurt van's morgens TIEN tot's middags DRIE uur.

Stop de wereld, ik wi! era£!
En
hoe bevalt het, het nieuwe jaar? Heel anders nietwaar? Vooral die 4, dat is even wennen
en verder? Op tijd Uw kaarten verstuurd, of net als ieder jaar .... toeh weer op het nippertje,
althans sommige? Televisie. gekeken? Een dronk uitgebracht? Zo snel mogelijk naar boiten naar
het vuurwerk en de buren of lekker rustig binnen gebleven voor de huisdieren, de kinderen of
omdat U niet zo nodig· meer hoefde? - Het nieuwjaarseoncert uit Wenen bekeken en het
skischansspringen uit Carmiseh-Partenkirchen? Nee, nee ik zoek nietnaar de gewone man, ik
zoek naar de reehtvaardiging van al die toestanden rond de jaarwisseling. Voorlopig zie ik aileen
maar een 4 in plaats van een drie.
Mensen die een jaar lang lelijk tegen elkaar doen, elkaar zelfs negeren, de primitiefste vorm van
onvriendelijk doen, wensen elkaar toeh maar, voor de zekerheid? een gelukkig nieuwjaar.
Vooral bij politieke leiders komt dat wat laehwekkend over, in de geest van: "Alles wat jij mij
toewenst, wens ik jou toe".
Zinloos dus, die humbug om die 4. Natuurlijk is hetzinloos maar daarom sehafTen we het nog
niet af. Als aile zinloosheid werd afgeschaft ZOU het leV-en zinrijk worden en dat zou jammer zijn
van het feest, de zon, de bloemen 'en de vogels, sorry Pipo.
Nee, de jaarwisseling is een pauze in de eyelus van de tijd, de run op de' eeuwigheid, het moment
dat ook het witte konijn uit Alice in wonderland even uithijgt en .... naar de w.e. gaat.
Iedereen kijkt even verwonderd om zieh heen. Hee, waar ben ik? Leuk hier, aardige mensen,
gelukkig nieuwjaar en dan storten we ons weer in de race. En dat ieder jaar opnieuw. Jaar na
jaar, na jaar, na jaar, na jaar.
Aartsoptimisten die mensen.
GELUKKIG NIEUWJAAR I!!!
Margriet Vansluis.

Europees projekt
NOORDELOOS - Op 14 junj zullen we de leden-van
het Europees Parlement weer reehtstreeks' mogen
kiezen'; De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo
ook binnen het CDA-Statenkringkampagneteam (regio DordrechtjGorinehem). We weten dat deze
verkiezingen duidelijk minder in, de belangstellirtg
staart dan bijv. de verkiezingen 'voor .de Tweede
Kamer. Maar juist deswege hebben twee leden van dit
team zich gewijd aan ,een z.g.n. CDA-Europa projekt.
Het projekt bestaat uit drie delen, te weten een
informatieve inieiding, daarna ee.n video-opname met
mw. Hanja Maij-Weggen, lid van het' Europees
Parlement voor het CDA en tensiotteeen stellingenspel met diskussie. Bedoeld projekt is speciaal opgezet
voor middelbare scholen in het kader van het yak
maatschappijleer.
Het is echter ook heel goed bruikbaar voor (CDA)
afdelingsvergaderingen. In principe duutt het programma ±50 minuten (=1 lesuur), desgewenst uit te
breiden tot een avondvullend programma.
Voor meer informatie en het maken van afspraken
kunt u zich rechtstreeks tot de samenstellers wenden:
A. van Herik, Kilstraat 19,
3363 CD [iliedrecht. tel. 01840-10505 (prM)
01844-1409 (school).
mr. A. Slob, Noordijde 31,
4225 PH Noordeloos. tel. 01838-1331 (prM)

besteed aan de aankleding van dit sfeervolle en
kleurige festijn. De sneltekenaar Bram Levi is reeds
gekontrakteerd. Deze tekenaar is zeer beroemd en is in
staat, hoe u er ook uitziet, een tekening van u te
maken.
De marktmeester, in de streek zeer bekend en op de
markt geducht in de weer, zal met zijn medewerkers
weer veel werk verzetten om deze bekende jaarmarkt
nog meer te presenteren. Er wordtzelfs overwogen om
een stuk marktterrein met fraaieOud Hollandse
harnen in te richten. Vele duizenden .WOrden dit jaar
weer verwacht.
Noordeloos,. 'uniek gelegen aan de veenstroom 'de
Noordeloos' met zijn oude Dorpskom enzijn bruggen
en bruggetjes uniek· voor een echte ouderwetse
. jaarmarkt.

Houdt de datwn reeds. vast: zaterdag 4 augustus 'a.s.
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TIende Jaarmarkt
Noordeloos
NOORDELOOS - Dit jaar zal voor de 10ekeer een
jaarmarkt worden georganiseerd.
Op dit tweede lustrum zal extra aandacht worden
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Dat kan door uw spieren elektrisch
te aktiveren, b.v. na vermagering.
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Veilig trimmen terwijl u rust.

: NIEUW BIJ UW
: SCHOONHEIDSSPECIALISTE

••
••
•

:
:

•••
••

De Elektrotone-methode
voor figuurkorrektie.

•

•c

••
•••
•
:•

•c
•«

·
•

«
«
:c

Voor inlichtingen en deskundige
behandeling:
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SCHOONHEIDSSALON

•
: J. Lauret - Bastinck

•
:

••

Lekdijk 42, Arneide, tel. 01836 - 1937
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Behandeling op afspraak. @

!,•••••••••••••••••••••••••••.••••••••• ,!

BEHANG OPRUIMING
10 tIm 50% KORTlNG!

Tevens kunt u in onze showroom de nieuwe
kollektie 1984 wandbekleding en gordijnstoffen
bekijken.

KERASTASE - DEPOSITAIRES

0~

Openingstijden
dinsdag tim
donderdag 08.30 - 17.00
Vrijdag
08.00 - 20.00
zaterdag
08.00 - 13.00

I

"t,q"I1STYLlS1~S

SPECIALE WINTERAANBIEDING
Zonneschermen en jalouzieen
VRAAG ER NAAR!!

Haarstylistes

Trudy en Arien
Toistraat 45 - Meerkerk
Telefoon: 01837 - 2283.

VOORZET RAMEN
Nog steeds

99.-

m2

KANT EN KLAAR!

Jong aanstaand echtpaar
(boeren-komaf) zoekt

WOONRUIMTE
in Ameide of omgeving.
Grootte onbelangrijk.

'W'*.'
ERKELENS-LANGERAK
Broekseweg 3

-

Arnelde

~

Telefoon 1725

Eigen kook- en
wasgelegenheid gewenst.
Telefoon 03426 - 1939

Weerzo'nBeste van

uwtuing
/"'-.

~ ~

~.

Aluminium kweekbak

'n Absolute topper voor elke hobby~tuinier.
'r.·Vo.~.
A
i
['l
~
!~
Met scharnierend deksel. Wordt kompieet
.r.....t'-'>\.~ If". .i~V"
geleverd met 9las. Handig te montaran. Door
'~~;"-::"'--N;
z'n afmetingen ook geschikt voor het balkon.
,- (c",-±,~ . Profileervandeze
.
".4 '"

:1.
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.
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:r:::~) tuingoed-aktie-aanbieding.
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van 251,- voor

•

Wij hopen Op begrip uwerzijds
voor het ongerief tijdens de
verbouwing.
Wij zullen u graag als onze
gasten ontvangen.
Tot uw beschikking staan een
Wilhelmina Biljart en een Dartbaan.

Huskey EL

VANAF BEGIN JUNI:

De Husky elektrische motorzaag is zeer effectief, uiterst
veilig en zo goed als trillingvrij. De unieke centrifugaalkoppeling voorkomt
schade aan de motor
I
geval de zaagketling vast komt te
zittsn.
De Husky EL is Iicht in gewicht, milieuvriendelijk en geluldsarm. De Husky EL
wordt geleverd met verb reed achterhandvat,
ketlinglianger en handbeschermbeugel.
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

van

594,- voor

Houtklover

450•

Tijdelijk
van 59,95
voor

3 kg. met 90 cm

Ook voor
bruiloften
partijen
recepties
tot +230 personen
in onze geheel vernieuwde en
verbouwde zaak.

*
*
*

veilige
HICKORY steel.
Scherp en goed
geslepen.

Voor het kloven
van houtblokken
Geen opruiming
maar wei laag
geprijsd!
Verwarmings

/ TUingereedschap

C. 'I LAM
Bazeldijk 19

4231 ZB Meerkerk

Tel. 01837 -1810

[!

Cafe - Restaurant .. Cafetaria
Telefoon 01836 - 1308

'I Wapen Van Ameide

Opruiming in de boekenhoek
Handboek voor mod erne oUders
Moderne baby- en kleuterverzorging
Dagboek v.e. vrouw in verwachting
Oosterbroek-Dutschun:
Voor altijd de jouwe
Renault:
De koning moet sterven
Baum: Carriere van Doris Hart
Zalinge: In de groene ruimte
Hazelhof: Dier gezien
Hazelhof: Die vier jaargetijden
Encyclopedle, 5 delig
Ikonen

WAS
NU
69,50 - 19,90
39,50 - 14,90
24,50 - 8,90

24.75 -

7,90

19,50 19,90 32,- 32,- 64,50 159,- 45,"-

6,90
6,90
12,50
12,50
19,90
49,50
14,90

STREEKROMANS

4:

5

vanaf

Tot 31 maart 1984
Liesbeth Lems
ER KOMT EEN NIEUWE DAG
Trilogie van drie boeiende familieromans voor onvergetelijke leesuren:

De dag der kleine dingen
Een nieuwe weg
De nacht is voorbij
Totaal 576 biz" gebonden met een
fraai kleurenomslag.
Normale prijs I 32,50

NU SlECHTS f 15,90
Uwyoord~el

f

16,60

Bij de boekhandel bent u goed uit

~

Kunst lenen
in Hei- en Boeicop
HEI- EN BOEICOP - Op zaterdag 26 november
1983 is de Artoteek Vijfbeerenlanden geopend aan de
Hei- en Boeicopseweg 116 in Hei- en Boeicop.
Het· initiatief werd genomen door de plaatselijke
kunstenaars Ilona Buttstedt en Gert Strengholt.
De aanwezige· kunstwerken zijn .door de gemeenten
Dordrecht en Hei- en Boeicop aangekocht in het kader
van de BKR, de Beeldende Kunstenaars Regeling.
Deze regeling verzekert de deelnemende kunstenaars
van een bescheiden bestaan en een materiaal;
vergoeding waar tegenover de levering·. van een aantaI
kunstwerken staat. Het is deze regeling die door
minister Brinkman zeer plotseling op· de tocht -werd
gezet waardoor de protestacties· van de kunstenaars
gevoerd werden, onder aDder door de bezetting van
musea.
Gert Strengholt en Ilona Buttstedt bewonensedert
enige jaren een beeldschone boerderij. Het oudste deel
van deze krukboerderij, dat wil zeggen dat de opkamer
aan een kant uitsteekt, is zeker driehonderd jaar oud.
Onder de opkamer bevind zich nog een echte
kaaskelder. Voorlopig zal het woonhuis zelf het
waardige decor vormen voor de ruim honderd
kunstwerken, .lOals tekeningen, etsen, zeefdrukken,
litho's, schilderijen en plastieken, waar het publiek uit
kan kiezen. Ais de naast de boerderij staande schuur
eenmaal helemaal verbouwd .. is, zal deartoteek
daarheen verplaatst kunnen worden.
Ilona en Gert kwamen op het idee een artoteek te
beginnen toen zij in hun omgeving belangstelling
ondervonden voor kunst. Zij wilden toen graag het
dorp en de buurtschap in ruime zin kennis laten maken
met kunst. Als de mensen vertrouwd raken met kunst
en ervaring krijgen in het kijkenernaar doordat die
kunst lOmaar voor heel weinig geld in hun huis kan
hangen of staan, willen die mensen misschien op een
bepaald moment niet meer zonder kunst. Een moeilijk
te verwezenlijken doe! in ons kikkerlandje, waar kunst
niet op het prioriteitenlijstje staat van iedere
particulier en zekerook niet vande verschillende
overheden~ Maar je moet toch .ergens beginnen. Ilona
en Gert werken· geheel. pro. dec voor 'hun'. artoteek.
Liefdewerk .oud. papier,· ·met slechts . hun doel voor
ogen. Het geld dat binnenkomt gaat naar Dordrecht
en wordt-gebruiktvoor onderhoud, verzekeringen
voor de aanschaf van nieuwe kunstwerken.
Is het niet een leuke· gedachte kunst te kunnen lenen. U
mag desnoods tien kunstwerken: tegelijk lenen tegen
een zeer geringe vergoeding. U· hangt· uw hele. huis vol
en als u dat wilt, kunt u na een maand tien andere
werken halen. Het zou niet de meest aan te faden
manier zijn, maar het kan.
Tot in de verre omgeving lOU beeldende kunst een
onderdeel van het dagelijkse leven kunnen worden.
Zelfs in Utrecht zou men blij moetenzijn met deze
artoteek omdat daar nog steeds geen kunstuitleen is.
De heer P.Penn:ings, voorzitter vcande Vereniging
Overleg Artoteken, zei er. in zijn ·openingsspeech het
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volgende over: 'Want een Utrechtse artoteek zal nog
weI even op zich laten wachten. Hopelijk krijgt u hier
wat overloop, lOdat de politiek in Utrecht, met het
schaamtood op de kaken eindelijk besluit ook in
Utrechteen artoteek in te stellen. Tot op heden zijn de
ambtenaren in Utrecht daar tegen. En dan begint de
politiek kennelijk niets. De vrije markt beschermen,
heet het ook daar. Door de BKR en het via die regeling
verworven werk van particulieren weg' te houden.
Straks valt er niets meer weg te houden en zal toch
blijken dat ook de vrije markt niet functioneert.'
Ook de gemeente Hei- en Bodcop voert de BKR niet
meer uit en dat terwijl de gemeente 95% van' deze
regeling terugkrijgt van het rijk. Bij de andere
uitkeringen ingevolge de bijstandswet is dat 90%.
Voor de kunstenaar heeft deBKR het grote voordeel
dat boven de uitkering, gelijk aan het minimumloon
door het rijk 15 a 20% materiaalkosten worden
vergoed, zodat de kunstenaar zich verder kan
ontplooien.
Misschien is de bestaande BKR-regelillg. niet
optimaal; maar kunst· heeft .toch een andere plaats in
onze samenleving gekregen dan in de vorige eeuwen.
De kunstenaar die moet lijden om tot· grate resultaten
te komen past niet meer in deze maatschappij. Kunst
mag niet meer vervaardigd worden aileen voar een
kleine bovenlaag van de bevolking. We hebben dus
meer kunst nodig. Kunst van een behoorlijk niveau en
internationaal gezien is het niveau hoog in Nederland.
Dan moet de kunst weI· onder de mensen gebracht
worden en dat kan via de artoteken.
Ais het publiek gemotiveerd is gaat het weI kopen ook.

Vergeet niet dat een belangrijke handicap van de
beeldende kunstenaar in vergelijking tot de uitvoerende kunstenaarsaltijd de aanschafprijs van het
kunstwerk is geweest. Natuurlijk kunt u een avond
theater of concert kopen,. echter u doet dat met een
hele groep in de vorm vimeen toegangskaartje. Een
schilderij of een plastiek hebben we wellanger maar de
aanschafprijs is hoger,hetgeen ook weer een pleidooi
is voor het bestaansrecht van artoteken.
Een jaarabonnement kost flO,.:..
Er zijn drie leentarieven, aIle voor drie
maanden.
A-werken: foto's, etsen, litho's f 1,50 per drie
maanden.
B-werken: druktechnieken, meestal in kleur en
vrij groot, f 3,- per drie maanden.
C~werken: grotere werken, olieverfschilderijen,
textiel enplastieken, F7,50 p~r drie maanden~

Het adres is: Hei- en Boeicopseweg 116 (v{lnuit
Ameide aande linkerkant. nag v66r de begraa.f
plaals).
. .
TeleJaon: 03474 - 1878:

Openingstljden:
3 en 4 febtuari, 2 en' J maart, 6· en? april,
II en 12 mei,J en 2juni.
Vrijdags van 19.00 - 2).00 uur en zaterdags van
11.00 - 15.00 uur.
GA

GEWOON EENS KlJKEN !IIII!

Wij;,l"uimen radicaalOPI
KANTOORMACHINES
Voor de kleinverbruiker:
3M kopieermachine van
400,- voor

1 Hermes standaard schrijfmachine
van 2950,- voor

1 telefoonbeantwoorder
(inspreken en opnemen)
van 1150,- voor

95.1500.250.-

KANTOORBOEKHANDEL
METALEN PAPIERBAKKEN

HALVE PRIJSI
VULPENNEN VOOR

HALVE PRIJSI
AFLEGBAKJES VOOR

HALVE PRIJSI

[~]

PIANO en ORGELHANDEL KROPFF & In.
-

In- en verkoop piano's en orgels
Nieuwe f;n gebruikte instrumenten
Reparalies
Slemmen
Bij ons nog ruime keuze in
geb(, piano's mel 5 jaar garanlie
- Inruil en finaneiering mogeiijk
- Levering en onderhoud door heel Nederland
Na lelefonisehe afspraak ook 's avonds
Kaslanjelaan 14 Ie Lexmond. Tel. 03474-1755-1942

Onderstaande artikelen kunnen
wijtegen scherpe prijzen leveren

* Diervoeders
* Kattebakvulling
* Turfmolm - Houtvezel
* Tuincompost

Maak uw DIEPVRIES rendabel

* 'Kunstmest voor gazon of tuin

* Waspoeder en andere reinigingsmiddelen
* Gewasbeschermingsmiddelen
* Onkruidbestrijdingsmiddelen
* Landbouwplastics
* Landbouwzout tegen gladheid
* Veevoeders in aile soorten

Wij leveren aile soorten

RUND- en VARKENSVLEES uit eigen
slachterij
(Voorbouten, achterbouten en halve
varkens)
Gratis klaargemaakt - Vrijblijvend prijsopgaa/

Siagerij A. ZWIJNENBURG

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

Botersloot 25 - Tel. 01838-1224 - Noordeloos

Voor een goede

J.v.zandWUk

gebruikte auto

Meerkerk - Gorinehemseslraal 2
Tel. 01837 - 1309,

met Bovag-garantie. naar

Zcer!age luchtwccrstand en loch ccn ruim inlcricur

Datkuntuvan 'nBiod
vanAventoverwachten!

Voor moderne financiering en aile verzekeringen, doel u er goed
aan een van de onderslaande adressen Ie bellen

J. van Dieren

Gregoriuslaan 11, Lexmond, lele/oon 03474 - 1284

_

J. het Lam
_ _ _~

~_Aehlhoven 46a,

caravans voor echle caravanners

Lexmond, lelefoon 01836 - 1230

I

Avent<> Caravanbouw
van dcr Hag-en
Postbus 40 42:W BA Mcerkcrk
Tel. 01837-2044

"DE VAKMAN"

DOE HET ZELF- EN TIMMERBEDRIJF

Zouwendijk 23, Meerkerk, tel. 01837-1405/03474 - 1916

OPRU.IMING

Ir------------------------~---,
Op dinsdag 24 januari a.s. zijn wij wegens beursbezoek
I
de gehele dag gesloten
I

I

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

1

5001
TOT.·· 10 KORTING!

$BEHANG

* '*

Vanaf 1 februari a.s. is de

Kom gauw even
kijken
voordat uw
keus er niet
meer is!

"

weer op voorraad.
Van R&D en Goudsmit-Hof natuurlijk!

NIET OP VOORRAAD?
Voor 12 uur besteld, de dag daarna in huis!

CHAMPINO"
Meerkerk
~
DORPSPLEIN 5

-

SCHOENEN

o

KOLLEKTIE 1984

6

-

MEERKERK

LEDERWAREN

-

_.

Tel. 01837 - 2300

PIEDRO
SCHOENEN

SPORTARTIKELEN

P RUI MI NG

KORTINOEN

10%

HELIFORM LAARZEN

20% • 30% • 40%

99.KORllNG

.

~149,9&"

NU

LEDERWAREN

Diverse

HEllO-FORM schoenen

HALVE PRIJSI
of 59..

69..

79..

Diverse

DAMESSCHOENEN

29.- 39.. 49.. 59..

20% KORTING

..

Leren
Diverse kleuren en modellen
5,- per stuk

30° KO RTIN G

3 voor

VOETBALSCHOENEN
Adidas / Puma

Diverse

KINDERSCHOENEN en LAARZEN

12:

0

CEINTUURS

20% KORTING!

,
25 Yo KORTING.

ROMIKA

PANTOFFELS I MUlLEN

0

~ gom",;;.;,', "0;'

Door inruil verkregen

en met garantie vertocht
amesrijwiel rood/b ,Wle en
1V
1 Kreidler bro~fiets R~~~S26" wislen
1 D~~:sdr~~:_~~btrOmfiets, wit
Ie s, mix-frame
met sterwielen
p
1 kind~~~~~~fI1eOtsve2r4s,~ellinlgen
met sterwielen sch"f
teller, kniPperli~htenlJ rem, toerenz d
'
wle en
1 Yamaha bromfi t
EI k ~n er versnelling
,
26"

"I

s, S,herrif,
zwart
1 Sparta
. s_beromflets,
Rocky
zilverdame

e tnsche
banden
±120 liter
+waterafscheider
pomp, 380 volt

N.PEK&ZN ..

AAKSTERVELD 2 - AMEIDE

- TEL 01836 - 1271

J)efamili'
-CO!l1In odore eCom
D ~PJJter van
l!lens w"
. aar w d ~~__lJ~er van,
or t eeg

a

Aileen b""
IJ Creze e '

95.-

DE&OMMODORE64.DMRKUNJEMEERMEE
modulator voo het on1:'langen en verzenden van computersignalen
settes
r
via de telefoonlijn), er is een insteekconnector voor
spelcas
en
r
ROM-software en er zijn twee conneCtoren voo stuurknuppels,

garnepaddles
of lichtpen.complete computer dus, met een ongekend
Een bijzonder
aanral mogelijkheden.
Commodore levert een gemakkelijk te volgen Basic-cursuS bij zijn
computers die ook de beginner snel
muni
vertrouwd maakt met de com
catie met de computer. lets wat in de
toekomst steeds belangrijker zal
worden.

GRMISCKE MOGtlIJKIIH1EN
Dankzij het hoge oplossend
vermogen van 320 x 200 pixels (een
pixel is de kleinste adresseerbare beeldschennlocatie)·en de grote helderheid
van het beeld dat een cBM 64 produceert is hij als geen andere geschikt voor
grafische toepassingen, zoals grafieken
en diagrarnmen.
Maar oak voOr spelletjes natuurlijk. Voeg daarbij het enonne kleurengamma en de vele muzikale mogelijkheden die overeenkomen met die van
een professionele synthesizer en u heeft
een computer, die oak voar muziekliefhebbers nieuwe wegen opent.

KLEIN ZAKB-IJKt llJBlPSSINGEN
Maar de veelzijdige CBM 64 kan
ook perfekt boekhouden, facrureren,
debiteuren bewaken, .loon- en salaris-

zaf PROGlIAMMERtN

SOAWI\RE

De CBM 64 "spreekt" Basic.
eren
U kunt hem dus zelf programm
.
Watdat aangaat is de CBM 64 zelfs de
ideale eerste computer voor net
beginnende programmeurs omdat hij
over een groot geheugen beschikt,
omdat Commodore Basic heel erg
gernakkelijk te leren is en omdat in een
later stadium de ingebouwde Basic in
ROM is uit te breiden met meer dan
100 instrUcties door middel van Basic
Extension cassettes.

Er besraat al een zeer
uitgebreid aanbod aan programma's
voo de 64, zowel ophet gebied van
r
spelleti es , educatie, toepassingen thuis
als zakelijk. En dagelijks komen er
nieuwe programma'S bij.

DE ZAAK MET AL VEEL COMPUTER-KENNIS IN HUIS!

Diverse koopjes
en

vele afprijzingen
vindt u in de opruiming bij

Strayers b.v.
Kortenhoevenseweg 18 - Lexrnond - Tel. 03474 - 1430

QIlI \Ie
..

Met
ingang

IIM"'-

van
12 januari

Het verheugt ons u mede te
kunnen delen dat wij met ingang van
1 januari 1984 onze samenwerking
zullen voortzetten in de vorm van een
associatie.
Tevens maken wij van deze
gelegenheid gebruik om voor aile
goede wensen ter gelegenheid van
Kerst en Nieuwjaar, u dank tezeggen.
Wij wensen u allen een goed 1984.

PRldS!

ALLE KLEDING

DR. EN MEVROUW EENINK
DR. EN MEVROUW ROODNAT

KUNSTNIJVERHEID

"RIDOLA"
Kerkstraat 2

Ameide, januari 1984.

Arneide

SCHILDER & GLASBEDRIJF

GEEN SNEEUW?
Wat niet is kan komen, daarom
nu!!! !

O.A. KINDT
(v/h B. den Ottelander)

Voor al uw Schilder-, glas- en
wandafwerking.
Tot 15 maart

50... PREMIE

20% KOHTING

PER DAG

op binnenschilderwerkzaamheden

op sneeuwlaarzen en moonboots.

BAZELDIJK 15b - TEL. 01837 - 1295 - Meerkerk

10% KOHTING

op houten en lederen klompen, laarzen, muilen,
en klompsloffen.

.

{--

. :~ _~_-;.~~~__

DOE-HEY-ZELF

Ook wij hebben diverse artikelen in de

,,'tij?erwinkeltje"
J.w.

van

Puttestraat

65

-

Arnelde

~

. '",,_ ~"\'_,~lif!:/".~'d

-

Telefoon

1277

OPRUIMING
Zie onze etalages en loop eens even binnen

ANTON LIEFHEBBER
Dorpsstraat 46

--:-

Lexrnond

-

Tel. 03474 - 1415

Cafe - Restaurant

'Het Wapen van Ameide'
gaat grondig uitbreiden
AMEIDE - De eigenaren van 'Het Wapen van
Ameide', Gemt de Boom en Adrie van de Ruit zien
een lang gekoesterde wens eindelijk werkelijkheid
worden.

Vorige week is Aannemersbedrijf Streefkerk b.v. uit
Ameide begonnen met de werkzaamheden.

Vanaf de keuken zuBen bar en bovenzaal bediend
worden via de goederenlift.
Adrie en Gerrit zeggen er zelf van: 'we moesten wei
uitbreiden, zo kan het niet langer. Onze klanten
vragen er naar. We hebben geen grote zaal. Er bestaat
behoefte naar meer ruimte.
Zaterdags hebben we veel jeugd en de laatste tijd
steeds disco "en daar voelen onze oudere gasten zich
begrijpelijk niet helemaal thuis. En we _willen steeds
meer, op vetantwoorde wijze, voor de jeugd doen.
Daarom is het idee van de bar 'Het Schuurtje' ook

-+-+.

-.::::!Ii--

Bijzonder blij is men met het kelderbier. Dne tanks
van elk 1000 liter zullen het bier op konstante
temperatuur houden en zal het daardoor van betere
kwaliteit zijn.
De beide aktieve ondernemers proberen hun gasten
zoveel mogelijk service te verlenen. Naast het nieuwe
Wilhelmina biljart in het -cafe~restaurant, kan men er
nu ook gratis het Dart-spel beoefenen. Voor deze zeer
snelgroeiende, populaire sport (speertjes werpen)
heeft men twee speciale banen.
Om de naam 'Het Wapen van Ameide' steeds meer
bekendheid te geven doet men erg veel. Zij hebben
twee zaalvoetbalteams, waarvan er een in kompetitieverband speelt.
Men sponsortde touwtrekploeg uit Ameide, het

--=:$I
I
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Wanneer u de tekeningen bekijkt zuIt u zien dat het
een zeer rigoreuze verandering wordt, die de entree
van Ameide zeker zal verfraaien. Vanaf de Lekdijk
gezien zal het Cafetaria (beneden) en de keuken een
geheel nieuw aanzieo krijgen. Er zal waarschijnlijk een
sierbestrating vanaf de Oudendijk naar het cafetaria

geboren. Een bar voor- ouderen met rustige achtergrondmuziek en waar men rustig kan zitten.
De jeugd kan zich beneden in de nu bestaande bar en
cafe verpozen'.

recreanten-volleybalteam en het Al voetbalelftal.
Het organiseren zit beide horeca-mensen in het bloed,
want de jaarlijkse stratenloop aanhet eind van de
ilaand december trekt steeds meer atleten van buiten
de regio.
De strijd om de 'Wapen van Ameide-bokaal', georganiseerd door de Hengelsportvereniging Ameide,
trekt zeer vele sportvissers uit. het gehele land. Er zijn
dan ook zeer roooie prijzen te winnen.
Vorig jaar had men op 31 december 92 deelnemers bij
het traditionele klaverjastournooi.

De feestzaal, die waarschijnlijk 'Wapenzaal' genoemd
gaat worden, vanwege - de beschilderde gemeentewapens uit de regio op de muren, krijgt een oppervlakte van 32 x 7,5 meter en kan ±225 mensen voor
bruiloften of circa 150 dinerende personen bevatten.
Voor de invaliden komt er een invalidelift, een
invalide-toilet en de zaal is drempelvrij en volledig
airconditioned.

Een ieder zal deze twee hardwerkende ondernemers
een mooiezaak toewensen en bovendien heel veel
sukses.
Zoals Adrie en Gerrit zelf zeggen: 'We willen een
ontmoetingspunt zijn voorjong en oud. Men moet niet
laveloos uit onze zaak gaan. Wij hebben de zorg en
verantwoording voor onze gasten en daar trachten we
zoveel mogelijk aan te doen'.

worden aangelegd met daarbij een terrasje.

Om daar te komen zal er eeo trap met leuning worden
aangelegd.
De nu bestaande schuur zal verbouwd worden tot een
bar, speciaal bestemd voor de ouderen.
Deze nieuwe bar, 10 x 5_ meter, met een ruime entree,
zal tevens de toegang worden voor de nieuw te bouwen
bovenzaal boven het bestaande cafe-restaurant.
Deze bar, die de naam 'Het Schuurtje' zal- krijgen
wordt Dud HoHands ingericht, evenals het buitenaanzien dat een enigszins Dud HoHands k~ifakter zal
krijgen.
Aan de ronde bar zullen 16 personen kunnen zitten. Er
komen voor de ramen twee kaarttafeltjes en in het
midden twee ronde stamtafels.

Het nieuwe zijaanzicht van cafelaria en keuken.

Het eerste bruidspaar in 1984
uit de regio
MEERKERK - Natuurlijk was -het 5 januari een
hoogtijdag voor bruidegom Goof Slob en de lieftalHge,
goedlachse bruid Gerie van der Vaart.
Het huwelijk van Gerie, reeds jaren administratief
medewerkster bij Consolidated Nederland uit Ameide
en Goof, werktuigkundige, werd voltrokken door
wethouder W.T, v.d. Berg.

Wethouder v.d. Berg memoreerde in een geestig
toespraakje -de levensloop van de bruidegom, vroeger
gevaren op de grote vaart.
'De koers zullen jullie zelf moeten bepalen en op eigen
kompas varen. Ik wens jullie een behouden vaart en een
goede thuishaven', aldus wethouder v.d. Berg, na
overhandiging van het trouwboekje.

Drumband 'Ameide'
AMEIDE - Op de drumband is nog volop plaats
voor nieuwe drummers.
Misschien iets voor jou/u?
Denk er eens over na of kom eens kijken en luisteren
naar onsop de dinsdagavond van ±19.30· 20.30 uur in
het Verenigingsgebouw.
Of maak je liever een melodie? Ook dat kan bij ons, wij
hebben namelijkook nog 4 z.g.n: Lyra's.
Al met al zeggen wij van drumband 'Ameide': 'Jij/u
bent hartelijk welkom bij de drumband van Ameide!'

Tel. A. Boon, voorziller, 1804.
H. v.d. Berg. inslrukteur: 1569.
Het Bestuur.

AANGIFTEBILJETTEN
INKOMSTENBELASTING 1983
worden door ons voor billijke
prijzen voor u verzorgd.

T. VAN KEKEM
ADMINISTRATIE
JW. van Puttestraat 55
4233 EK Arnelde
Telefoon 01836 - 1524

GROTE KORTINGEN
op bankslellen, kinderwagens,
kinderledikanljes, lienerslaapkamers, kaaskaslen,
bergmeubels, vilrage, overgordijnen, meubelsloffen enz.

J. HAMERLING
Dorpsstraat 73-81 - Lexmond

Telefoon 03474 -1275, b.g.g. 1375

NIEUWE lENDING

Cafetaria

Nagtrgaal
voor al uw snacks
Dorpsstraat 83
LEXMOND

Tel. 03474 - 1393

kosluums, jassen, kolberts,
panlalons, ook grole malen.
Overhemden, -dassen, Bakken,

handschoenen, bretlels en
werkkleding.

l11et gezellige bar

UITVERKOOP
WERKSCHOENEN

cAssurantiekantoor
R. H.J van Schaik,

20% korting!

Kerkslraal 16
4126 RS Hel-en Boeicop
Telefoon 03454-1751

Speelgoed. Boeken, Tijdschriften,
Kunstnijverheid,
Eksklusieve kado's,
huishoudelijke artikelen,
Tabak / rookwaren
LET OP ! Scholen en verenigingen
ontvangen korting !

Poslbus 114
.
4130 EC
• . • Vianen
•

de anul,.ltl_
Dorpsstr. 3, Meerkerk, tel. 01837-1700

GiUisVersluis

PEDICURE
MEVR. WILSCHUT
Hazelaarlaan 5 - Ameide
Telefoon 01836 - 1595
Voor

TQLSTRAAT 22 4231 Be MEERKERK TEL. 01837· 1530

ALGEHELE
VOETVERZORGING
Aanmeten van

STEUNZOLEN

KOOP BIJ
ONZE
ADVERTEERDERS

Elke woensdagmorgen zitling
in Meerkerk in 't Groene Kruis-

gebouw.

META'
S
SCIDEN
SlOP
MAAKY SCHOON SCHIP
BONTLAARZEN

HALVE PRIJS
KINDERSCHOENEN 49..
DAMESTASSEN
15..
TEVENS HEY ADRES VOOR AL UW
SCHOENREPARATIES

Dam 11

AMEIDE

Telefoon 01836 - 2375

BALANSOPRUIMING
Zie onze etalage met de vele koopjes:

1.7.-

O.a. Overgordijnstoffen vanaf

Slaapkamerkleedjes vanaf

I.

YOOR STUDIE
GEZOCHT:
Oude

MERKLAPPEN

Het Wapen van
Ameide

bekijken.

~~~~1~!~~

van 2298," voor

1498.-

KOM SNEL, WANT OP IS OPI

Sti~ter'"
complete wonlnglnrichtlng

gezond en

1984

Ook meubelen tegen zeer lage prijzen:

Om bij u thuis te

wenst u een
gelukkig

per meier

Reakties:
Telefoon: 01837 - 1322

Koeslraal 101 - 2871 DPSchoonhoven,
leI. 01823 - 2450
J'w. van Putteslraal 6-8 - 4233 EL Ameide
leI. 01836 - 1501

SENSATIONELE

PRIJZEN L--L----L:--I-~~-----.
1--=-+--+--+---1r--t---ri NU V.A. 19.-, 29.- en 39.Meer dan

Honderden

200japonnen
en
deux-pieces

damesblouses
bekende merken

en

Pantalons
van

v.a.

halve prijs

19.- 29.-

19.-

Kil1d,rjacks

Kinderbroeken

29.- 39.49.Blouses + truien
9.- 19.- 29.-

Rokken

200 stuks

a

meer dan 200 stuks
2voor

50.per stuk

29.-

Kostuum
kolberts

Truien

Honderden
guldens
voorcleliger

29.- 39.49.-

49.en vanaf

Mantels
Mantelkostuums

halve prijs

19.Lois .. Levi's
Rib

Lois - Melka
Overhemden

49.- 59.-

19.- 29.39.-

Diverse kleuren

Pantalons

49.-. 59.-

Jacks
vanaf

49.-

